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Spo!ecze"stwa wielokulturowe – okre!lenie, które cz"sto pojawia si" w dys-
kursie publicznym, mimo to kojarzone jest g#ównie ze wspó#czesnymi i hi-

storycznymi migracjami (szerzej na temat migracji zob. rozdzia# 14. Migracje 
a zrównowa!ony rozwój). W pewnym stopniu pomija si" przy tym spo!eczno-
#ci rdzenne, tubylcze, autochtoniczne, pierwsze, aboryge$skie. Takie okre!lenia, 
cho% stosowane wobec tzw. pierwszych, rdzennych spo#eczno!ci, nie znalaz#y 
jednak precyzyjnego omówienia. Wskazuje si" na wiele cech u#atwiaj&cych iden-
tyfikacj" tych grup, ale brakuje jednoznacznych definicji. Jak przyznaje Pawe# 
Trzci$ski, najcz"!ciej przytaczan& definicj" sformu#owa# pierwszy UN Special 
Rapporteur José Martinez Cobo przy okazji raportu dotycz&cego dyskrymina-
cji, jak to uj"to, „ludów rdzennych”. Definicja nie znalaz#a jednak zastosowania 
w 'adnym z dokumentów prawnych, w pracach Grupy ds. Ludno!ci Tubylczej 
nie zosta#a nawet przyj"ta jako definicja robocza. Jej brzmienie jest nast"puj&ce: 
„Rdzennymi wspólnotami, ludami i narodami s& te, które posiadaj& historyczn& 
kontynuacj" ze spo#ecze$stwami sprzed inwazji i kolonizacji rozwijaj&cymi si" na 
ich terytoriach, uwa'aj& si" za odmienne od innych cz"!ci spo#ecze$stwa obecnie 
zamieszkuj&cego te terytoria lub ich cz"!ci. Tworz& wspó#cze!nie niedominuj&-
c& cz"!% spo#ecze$stwa i s& zdecydowane zachowywa%, rozwija% i przekazywa% 
przysz#ym generacjom ziemi" przodków, to'samo!% etniczn&, jako podstaw" ich 
dalszej egzystencji, jako ludów zgodnie z ich w#asnymi wzorami kulturowymi, in-
stytucjami spo#ecznymi i systemem prawnym”1. Kim wi"c s& rdzenni mieszka$cy? 
Maj& przede wszystkim poczucie odr"bno!ci i przynale'no!ci do swojej grupy, 
z uwagi na odmienno!ci kulturowe i j"zykowe. Bardzo charakterystyczna okazuje 
si" silna przynale'no!% do danego terytorium i do zasobów naturalnych. Nie b"d& 
to wi"c spo#eczno!ci dominuj&ce w pa$stwie – tworz& grupy mniejszo!ciowe.

Na !wiecie ponad 370 mln ludzi w ponad 90 krajach uznaje si" za przedstawi-
cieli spo#eczno!ci rdzennych. Nale'& oni do ponad 5 tys. ró'nych autochtonicz-
nych grup, mówi&cych w ponad 4 tys. j"zyków. Spo#eczno!ci te stanowi& ok. 5% 
populacji !wiata.

1 Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, 379, United 
Nations, cyt za: P. Trzci$ski, Konstruowanie wspó"czesnej tubylczo#ci – tubylczo#$ jako ideolo-
gia i obiekt praw, w: Pierwsze narody. Spo"eczno#ci rdzenne i idea tubylczo#ci we wspó"czesnym 
#wiecie, red. J. Dericki, W. Lipi$ski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2022, s. 31.
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Grupy te zyska#y na widoczno!ci w przestrzeni mi"dzynarodowej tak na-
prawd" dopiero w II po#owie XX w. (wiat us#ysza# wówczas o prawach tzw. 
Pierwszych Narodów (First Nations) w Kanadzie, Rdzennych Amerykanów 
(Native Americans), a nast"pnie o Aborygenach w Australii, Maorysach w Nowej 
Zelandii. W Europie ca#kiem niedawno w dyskursie publicznym pojawili si" 

Saamowie – rdzenni mieszka!cy Europy

Saami to spo!eczno"# autochtoniczna zamieszkuj$ca tereny pó!nocnej Norwegii, Szwecji, Finlandii 
i pó!wysep Kolski w Rosji. Trudno wskaza# dok!adn$ liczb% Saamów – jest to spo!eczno"# licz$ca od 
50 tys. do nawet ok. 100 tys. Tworzy grupy bardzo zró&nicowane, mówi$ce licznymi dialektami, z wie-
loma zwyczajami i tradycjami. Znani s$ tak&e pod nazw$ Lapo'czycy, jednak sami zainteresowani jej 
nie akceptuj$ i uwa&aj$ j$ za obra(liw$.

Saamowie przez lata byli spo!eczno"ci$ dotkliwie dyskryminowan$, podejmowano wiele prób ich 
asymilacji. W Norwegii dopiero od lat 70. XX w. mog$ u&ywa# nazwisk w oryginalnej pisowni, gdy& 
wcze"niej byli zmuszani stosowa# pisowni% norwesk$ lub w ogóle zmienia# nazwiska. Saami za" pod-
kre"laj$, &e to oni byli pierwszymi mieszka'cami pó!nocnych terenów Europy, co zreszt$ potwierdza-
j$ badania naukowe, a migrantami na ich terenach – nazywanych sapmi – byli w!a"nie Norwegowie, 
Szwedzi i Finowie.

Niegdy" tradycyjnymi zaj%ciami Saamów by!y !owiectwo, my"listwo i rybo!ówstwo. Jednak obec-
nie wielu z nich porzuci!o tradycyjne aktywno"ci, poszukuj$c pracy w ró&nych sektorach norweskiej, 
szwedzkiej czy fi'skiej gospodarki (np. w turystyce). Veli-Pekka Lehtola zauwa&a, &e wej"cie w nowo-
czesne spo!ecze'stwo zapewni!o lepsze warunki i standard &ycia, lecz równocze"nie spowodowa!o 
kryzys w tradycyjnym spo!ecze'stwie Saamów. Zdobycze techniki zmieni!y sposoby &ycia i komuniko-
wania*. Dzi" kojarzymy krain% Saamów przede wszystkim z hodowli reniferów (zajmuje si% ni$ jednak 
tylko ok. 10% saamskiej populacji) oraz wioski )wi%tego Miko!aja. Saamowie to jednak spo!eczno"# 
przez lata walcz$ca o swoje prawa, w tym prawo do ziemi, w!asnych j%zyka i kultury, a wydarzenia 
z po!owy lat 70. mia!y dla nich wyj$tkowe znaczenie. W!adze Norwegii zdecydowa!y bowiem o bu-
dowie tamy wodnej na rzece Alta. To wzbudzi!o zdecydowany sprzeciw Saamów, którzy obawiali si%, 
&e okoliczne tereny wypasu reniferów zostan$ zniszczone. Na znak protestu Saamowie przez d!ugie 
tygodnie koczowali w ludowych strojach przed budynkiem norweskiego parlamentu. Tama zosta!a wy-
budowana, ale wydarzenie sta!o si% pocz$tkiem zdecydowanej mobilizacji Saamów. Ruchy spo!eczne 
doprowadzi!y do zmian w systemie edukacji, do powstania mediów Saamów oraz przyj%cia ich przed-
stawicieli w parlamentach Norwegii, Szwecji i Finlandii. Od wielu lat spo!eczno"# walczy, wykorzystuj$c 
ró&ne fora, by zwraca# uwag% na skutki zmian klimatycznych. Przekonuje, &e jako ludno"# Pó!nocy 
w zasadzie na co dzie' obserwuje przemian% Arktyki. Ich otoczenie, "rodowisko, w którym &yj$, jest 
dla nich szczególnie wa&ne.

Pewnym przyk!adem, mo&e nieco symbolicznym, na zwi$zek Saami z natur$, jest to, &e posiada-
j$ ponad 200 okre"le' "niegu, a ponad tysi$c okre"le' odnosz$cych si% do reniferów. Warto w tym 
miejscu wspomnie#, &e w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach w 2018 r. (COP24) od-
by! si% dzie' po"wi%cony ludom tubylczym. Centralny punkt stanowi!a dyskusja wokó! uruchomienia 
Platformy Spo!eczno"ci Lokalnych i Ludów Tubylczych. Ma ona umo&liwi# systematyczny udzia! tych 
grup w rozmowach dotycz$cych polityki "rodowiskowej, staj$c si% tym samym jednym z najwa&niej-
szych narz%dzi przeciwdzia!ania zmianom klimatycznym. Na szczycie byli obecni tak&e Saamowie. Jak 
przyzna!a Jannie Staffansson z organizacji Saami Council: „Jestem przekonana, &e platforma pozwoli 
wzmocni# g!os rdzennej ludno"ci na ca!ym "wiecie i wierz%, &e wp!yw na negocjacje i mo&liwo"# prze-
kazania naszych rekomendacji pomo&e zagwarantowa# wzrost temperatury jedynie o 1,5 stopnia, a nie 
a& o 3 stopnie, co mia!oby ogromny wp!yw na Arktyk%”**.

 * V.-P. Lehtola, The Sami People – Traditions in Transition, Jyväskylä 2002, s. 57, za: T. Gmerek, Media, edukacja i to!sa-
mo"# etniczna. Na przyk$adzie mniejszo"ci Sami, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 367–381.
** Dzie% ludów tubylczych na COP24, Ministerstwo Klimatu i )rodowiska, 7.12.2018, https://www.gov.pl/web/klimat/
dzien-ludow-tubylczych-na-cop24 [dost%p: 20.11.2021].
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Saamowie z pó#nocy Europy – najstarsza spo#eczno!% etniczna starego kon-
tynentu (zob. ramka Saamowie – rdzenni mieszka%cy Europy). Wiele wieków 
dyskryminacji, nieuznawania praw spo#eczno!ci rdzennych, niszczenie kultu-
ry i j"zyka doprowadzi#y ostatecznie do tzw. przebudzenia etnicznego w latach 
70. XX w. Z ca#& pewno!ci& symbolicznym wydarzeniem sta#o si" utworzenie 
w 1982 r. Assembly of First Nations w Kanadzie, b"d&cego reprezentacj& ponad 
900 tys. obywateli Kanady, nale'&cych do 634 rdzennych spo#eczno!ci, a potem 
kolejnych jednostek, jak cho%by w 1982 r. Grupy Roboczej ds. Ludno!ci Tubylczej 
przy ONZ. Znamienne, 'e rok 1993 og#oszony zosta# jako Rok Ameryka$skich 
Indian; w 1994 r. ONZ og#osi#a rozpocz"cie Dekady Ludno!ci Tubylczej (wiata. 
Jednocze!nie 9 sierpnia sta# si" Mi"dzynarodowym Dniem Spo#eczno!ci 
Rdzennych. Co wa'ne, ruchy spo#eczno!ci rdzennych zyska#y z czasem zdecydo-
wanie szersze poparcie wielu organizacji praw cz#owieka, przedstawicieli !wiata 
mediów i kultury, ale tak'e polityków poszczególnych pa$stw. Dzia#ania zapo-
cz&tkowane w USA i Kanadzie znalaz#y swoich nast"pców w Australii, Ameryce 
Po#udniowej, a od pocz&tku lat 90. tak'e w krajach by#ego ZSRR. W kolejnych la-
tach poszczególne instytucje zajmowa#y stanowiska w sprawie ludno!ci rdzennej.

W!ród g#ównych Celów Zrównowa'onego Rozwoju nie znajdziemy bez-
po!redniego odwo#ania do grup rdzennych, ale w wielu aspektach spo#eczno-
!ci te wymieniane s& jako bardzo istotne, jak cho%by w kontek!cie zmian kli-
matycznych, dost"pu do wody czy walki z ubóstwem. Warto zwróci% uwag", 'e 
13 grudnia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyj"#o Deklaracj" Praw Ludów 
Tubylczych (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). 
Jest to postanowienie (cho% niezaakceptowane przez Kanad", USA, Now& 
Zelandi" i Australi", a wi"c pa$stwa z bardzo licznymi grupami autochtonicz-
nymi) maj&ce pewien wymiar symboliczny, ale jednocze!nie przypominaj&ce 
o prawie tych spo#eczno!ci do rozwoju, prawie do ziemi, do równouprawnienia, 
prawie do realizacji aktywno!ci politycznej, spo#ecznej czy ekonomicznej. W de-
klaracji przypomina si" o prawie tych spo#eczno!ci do w#asnej kultury, zwycza-
jów, j"zyka i wierze$. Na uwag" zas#uguje art. 14 odnosz&cy si" do prawa osób 
nale'&cych do ludno!ci rdzennej, w tym przede wszystkim dzieci, do korzystania 
na ka'dym poziomie i w ka'dej formie z edukacji, z wykluczeniem dyskryminacji. 
Artyku# 16 natomiast podejmuje zagadnienia zwi&zane z dost"pem do mediów. 
Co istotne, w punkcie 1 zwraca si" uwag" na prawo tych grup do posiadania 
w#asnych mediów oraz umo'liwienie im dost"pu do mediów „nierdzennych”. 
W punkcie 2 natomiast podkre!la si" konieczno!% prezentowania spo#eczno!ci 
rdzennych w mediach z zachowaniem i poszanowaniem zasad pluralizmu kul-
turowego2.

W tym miejscu warto przywo#a% Rezolucj" Parlamentu Europejskiego z 3 lip-
ca 2018 r. w sprawie #amania praw rdzennej ludno!ci na !wiecie, w tym masowego 

2 Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach ludno!ci rdzennej, https://
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/ [dost"p: 17.01.2018].
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Haka Ka Mata

All Blacks ta'cz$cy Hak%

*ród!o: P. Plassen Lopes, Haka, Flickr, 15.09.2007, https://www.flickr.com/photos/plassen/1459835917/in/
photolist-3e13mM-TaiHEA-2hJfpTN-i1fDES-2g7TEsw-2iJ7C4C-daGM6R-7NMbon-V6KRS8-5a47xw-U2kEuQ-
4PXvc-RF1dYE-Cooo8f-2hV2ykr-rArZMn-71YGay-2i9jgKe-bUUTgX-258WAHK-4v84N6-6SNaHt-24ERnWf-XBiF-
2i5y7L5-daGGMY-6ZRis7-GNFhg-yYUZuM-GQSZo-y5RKD-zp7CXS-9eTy7D-dmcAzS-nwSKnN-y5T7c-mcb2g6-Swhpes-
2hspkfx-4cYKRT-6kZnEr-9ND7Vx-2iSMjAa-pxbv3S-cfMPys-6W2chJ-RST3-BB4PX-tApoB-pi7WbJ [dost%p: 20.11.2021].

Przejmowanie kulturowe to do"# cz%ste zjawisko dotykaj$ce spo!eczno"ci rdzenne. Do"wiadczaj$ go 
tak&e od lat Maorysi z Nowej Zelandii. W ostatnich latach jednak zdecydowali si% mocno zareagowa#. 
Ma to zwi$zek z ich tradycyjnych ta'cem – Haka Ka Mata. Taniec ten jest doskonale znany kibicom rug-
by. Zawodnicy All Blacks wykonuj$ charakterystyczn$ kompozycj% wokalno-taneczn$ przed ka&dym 
meczem, co spotyka si% z pe!n$ zgod$ Maorysów. Kontrowersje jednak wywo!a!o wykonanie ta'ca 
w zupe!nie innym kontek"cie.

Plemi% Ngati Toa, którego wódz w pierwszej po!owie XIX w. stworzy! Haka Ka Mata, zdecydowanie 
sprzeciwi!o si% wykorzystaniu ich ta'ca przez ruch antyszczepionkowy. Jak przyzna! Helmut Modlik, 
dyrektor generalny plemienia Ngati Toa, plemi% pot%pia u&ycie Haka Ka Mata do promowania wiado-
mo"ci sprzeciwiaj$cych si% szczepieniom. Doda!, &e wielu przodków straci!o &ycie w poprzednich pan-
demiach i s$ oni przekonani, &e szczepionka przeciw COVID-19 stanowi najlepsz$ ochron%. Przyzna!, &e 
spo!eczno"# zach%ca do jak najszybszego zaszczepienia*.

Sam taniec budzi wiele emocji i jest jednym z maoryskich symboli. Obecnie sta! si% w zasadzie 
produktem popkulturowym. Jest to taniec z d!ug$ tradycj$, taniec wojenny, ale tak&e powitalny i… 
pogrzebowy. Wa&ne s$ w nim tak&e elementy wokalne, okrzyki. Twórc$ ta'ca jest Te Rauparaha, wódz 
plemienia Ngati Toa, który skomponowa! go w 1820 r. Warto doda#, &e All Blacks w 2019 r. oddali 
swego rodzaju ho!d plemieniu Ngati Toa. Przed rozgrywkami Pucharu )wiata w rugby z!o&yli wizyt% 
w siedzibie plemienia.

Taniec ten pojawi! si% tak&e w nowozelandzkim parlamencie w maju 2021 r. za spraw$ Rawiriego 
Waititi, lidera Partii Maorysów. Polityk uzna!, &e postawy opozycyjnych polityków stanowi$ pod&ega-
nie do rasizmu i na znak protestu… odta'czy! hak%. Sprzeciwi! si% w ten sposób opozycyjnej partii 
krytykuj$cej polityk% zdrowotn$ nowozelandzkiego rz$du wobec spo!eczno"ci rdzennych. Konserwa-
ty"ci z Nowej Zelandii zarzucili bowiem premier Jacindzie Ardern, &e chce tworzy# niezale&ny system 
ochrony zdrowia dla Maorysów, czyli by!o to tak naprawd% tworzenie dwóch oddzielnych systemów 
zdrowia, z uwagi na to, &e poziom zdrowia publicznego w"ród Maorysów jest du&o ni&szy ni& w innych 
grupach etnicznych.

* Maori Tribe Tells Anti-Vaccine Protestors to Stop Using Popular Haka, BBC, 15.11.2021, https://www.bbc.com/news/
world-asia-59286563 [dost%p: 20.11.2021].
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wykupu gruntów rolnych. Tym samym Parlament Europejski (PE) zwróci# si" do 
Unii Europejskiej i jej pa$stw cz#onkowskich o uwzgl"dnienie kwestii praw ludów 
tubylczych i masowego wykupu gruntów rolnych podczas wdra'ania przez UE 
programu dzia#a$ na rzecz zrównowa'onego rozwoju do roku 2030. W rezolu-
cji tej wyró'nia si", 'e ludy tubylcze ze wzgl"du na swój model 'ycia i rozwoju 
pe#ni& wa'n& funkcj" w ochronie !rodowiska. Jednocze!nie wskazuje si" na bez-
po!redni wp#yw zmian klimatu na sytuacj" tych spo#eczno!ci, zw#aszcza kobiet, 
które w sposób szczególny do!wiadczaj& przymusowych wysiedle$. Parlament 
Europejski podkre!la du'e znaczenie Celów Zrównowa'onego Rozwoju w od-
niesieniu do ludów tubylczych, przede wszystkim w kontek!cie wyeliminowa-
nia g#odu, dost"pu do kszta#cenia i równouprawnienia p#ci. Zwraca tak'e uwag", 
'e ludno!% rdzenna na ca#ym !wiecie odczuwa naruszanie praw cz#owieka oraz 
dyskryminacj" (zob. rozdzia# 2. Dokumenty zrównowa!onego rozwoju). W przy-
padku tych spo#eczno!ci mamy do czynienia z wysokim wska)nikiem ubóstwa, 
gdy' stanowi 15% ludno!ci 'yj&cej w ubóstwie, cho% liczebnie nie przekracza 5% 
!wiatowej populacji.

Parlamentarzy!ci przypominaj&, 'e program dzia#a$ na rzecz zrównowa'one-
go rozwoju do 2030 r. uwzgl"dnia kwestie rozwojowe dotycz&ce ludno!ci rdzen-
nej, ale jednocze!nie konieczne staj& si" „wzmocnienia trzonowej grupy ludno-
!ci tubylczej zaanga'owanej w zrównowa'ony rozwój, aby funkcjonowa#a ona 
jako globalny mechanizm koordynacji i uzgodnionych dzia#a$ w zakresie upo-
wszechniania praw i realizowania priorytetów rozwojowych ludno!ci tubylczej”3. 
Kluczowe jest tu tak'e zrozumienie istoty !rodowiska naturalnego, gdy' 80% la-
sów na ca#ym !wiecie stanowi& tradycyjne ziemie i terytoria ludów tubylczych. 
Znacz&ca b"dzie tu wi"c rola tych spo#eczno!ci w zrównowa'onym zarz&dzaniu 
zasobami naturalnymi i ochronie bioró'norodno!ci. PE zdecydowanie wspiera 
mechanizmy konsultacyjne we wspó#pracy z ludno!ci& rdzenn& w kontek!cie in-
westycji, eksploatacji zasobów. Jednocze!nie apeluje o zapewnienie dost"pu do 
edukacji, opieki zdrowotnej oraz propagowania mi"dzykulturowej polityki pu-
blicznej i j"zyków tubylczych oraz historii i kultury ludów tubylczych w progra-
mach nauczania4. Warto tak'e zwróci% uwag", 'e PE zwraca si" „do wszystkich 
pa$stw o zagwarantowanie, by spo#eczno!ci tubylcze odnosi#y korzy!ci z przy-
chodów uzyskiwanych ze zrównowa'onej turystyki oraz by by#y chronione przed 
niekorzystnymi skutkami, jakie mog& by% nast"pstwem turystyki masowej” 5 (sze-
rzej na temat problemu turystyki zob. rozdzia# 17. Zrównowa!ona turystyka jako 
przyk"ad zrównowa!onej konsumpcji).

3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie #amania praw 
rdzennej ludno!ci na !wiecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych, 2017/2206(INI), 
2020/C 118/03, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_PL.html 
[dost"p: 6.07.2022].

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Zgromadzenie Ogólne ONZ 21 pa)dziernika 2016 r. proklamowa#o rok 2019 
Rokiem J"zyków Rdzennych (International Year of Indigenous Languages, 
IY2019), powierzaj&c UNESCO rol" mi"dzynarodowego koordynatora ob-
chodów, organizowanych we wspó#pracy z wybranymi agendami Narodów 
Zjednoczonych, m.in. z Urz"dem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Cz#owieka, 
Centrum Informacji Narodów Zjednoczonych oraz rz&dami kilku krajów: 
Australii, Arabii Saudyjskiej, Boliwii, Ekwadoru, Estonii, Francji i Gambii.

Zwrócenie uwagi przez ONZ na j$zyki ludno#ci rdzennej z jednej strony 
mia#o wymiar bardzo symboliczny – stanowi#o oznak" szacunku, prób" ich zro-
zumienia. J"zyki rdzenne, podobnie jak w przypadku innych grup, s& identyfi-
katorami – wyrazem ich to'samo!ci i odmienno!ci kulturowej. J"zyk to narz"-
dzie komunikacji i integracji spo#ecznej. Podczas licznych debat z okazji Roku 
J"zyków Rdzennych wielokrotnie podkre!lano znaczenie tych j"zyków dla lokal-
nych spo#eczno!ci, dla zrozumienia ich historii, przedstawienia tradycji i zwy-
czajów. Zwracano jednocze!nie uwag" na to, 'e j"zyk jest tak'e narz"dziem walki 
o prawa cz#owieka – szczególnie wa'nym dla ma#ych, lokalnych spo#eczno!ci. 
Stanowi wi"c zasadniczy element i warunek ich zrównowa'onego rozwoju.

Aborygeni – gin!ca spo"eczno#$

Aborygeni s$ spo!eczno"ci$ rdzenn$ Australii, pojawili si% prawdopodobnie ok. 45–60 tys. lat temu. 
Przez tysi$ce lat prowadzili koczowniczy tryb &ycia, który z uwagi na warunki klimatyczne sprawi!, &e 
byli grup$ niezwykle uzale&nion$ od "rodowiska naturalnego. Badania dowodz$, &e na terenie Australii 
&y!o ponad 500 aboryge'skich plemion. Ludno"# ta pos!ugiwa!a si% 200 j%zykami. Religia, tradycje, 
zwyczaje i j%zyk stanowi!y istotne elementy ich to&samo"ci i to w!a"nie z powodu odmiennych atrybu-
tów Aborygeni od pocz$tku pojawienia si% bia!ych osadników byli przeze' dyskryminowani.

Wspó!cze"nie Aborygeni stanowi$ pewien symbol Australii i spo!eczno"#, która odgrywa istotn$ 
rol% w promocji tego pa'stwa i zarazem w turystyce. Jest to grupa ok. 700 tys. osób (500 plemion), 
która stanowi 3% populacji Australii. Warto zwróci# uwag%, &e w Australii funkcjonuje Australijskie Cen-
trum dla Zrównowa&onej Turystyki. Natomiast w lipcu 2003 r. opracowany zosta! dokument National 
Policy Review of Australia, w którym bardzo zdecydowanie powi$zano zarz$dzanie turystyk$, ochro-
n% naturalnego "rodowiska oraz ochron% kultury rdzennych mieszka'ców. Sporo uwagi po"wi%cono 
zrównowa&onemu rozwojowi, w tym spo!eczno"ciom rdzennym. Chodzi!o o to, by tworzy# partner-
stwa i wspó!prac% w zakresie rozumienia znaczenia turystyki terenów zamieszkanych przez spo!ecze'-
stwa rdzenne. Zaproponowano przede wszystkim przygotowanie specjalnych kampanii edukacyjnych 
w celu promocji uwzgl%dniaj$cej spo!eczno"ci aboryge'skie*. Warto tak&e zaznaczy#, &e Indigenous 
Tourism Australia wspó!pracuje z kilkudziesi%cioma operatorami turystycznymi**. Dzia!alno"# Abory-
genów obejmuje bardzo ró&norodn$ aktywno"#, zwi$zan$ z mo&liwo"ci$ poznania ich historii, tradycji, 
sztuki czy zwyczajów. W wielu cz%"ciach Australii znajduj$ si% centra turystyczne Aborygenów. Jedno 
z najwi%kszych mie"ci si% na terenach Parku Narodowego, obejmuj$cego Czerwon$ Gór% Ayers Rock 
i Olgas.

 * M. Halszka-Kurleto, Gin&ce kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarz&dzanie turystyk& zrównowa!on&, Wy-
dawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 108–109.
** Tourism Australia, https://www.tourism.australia.com/en [dost%p: 6.07.2022].
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Nowa Rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
proklamowa#a w latach 2022–2032 
Mi$dzynarodow% Dekad$ J$zyków 
Rdzennych (International Decade of 
Indigenous Languages, IDIL)6 w celu 
mobilizacji wysi#ków spo#eczno!ci 
mi"dzynarodowej do promowania, 
ochrony i rewitalizacji j"zyków rdzen-
nych. Tego rodzaju inicjatywy s& tak'e 
wa'ne z uwagi na to, 'e wielu j"zykom 
rdzennym, autochtonicznym grozi 
w najbli'szych latach wymarcie. St&d 
te' wiele dzia#a$ skierowanych zosta#o 
na ochron" i promocj" tych j"zyków. Warto tak'e zwróci% uwag" na nowe bada-
nia naukowców z Uniwersytetu w Zurichu, którzy dowodz&, 'e zanikanie j"zy-
ków spo#eczno!ci rdzennych stanowi zagro'enie dla wiedzy o przyrodzie. Wraz 
z tymi j"zykami zaniknie bowiem przekazywana jedynie w formie ustnej wiedza 
na temat medycznego wykorzystania ma#o znanych w Europie ro!lin. Naukowcy 
skoncentrowali si" na trzech regionach o „wysokiej ró'norodno!ci biokulturo-
wej”. Spo!ród ponad 12 tys. us#ug zwi&zanych z wykorzystaniem leczniczym ro-
!lin w spo#eczno!ciach tubylczych – jak wykaza#y aktualne badania – ponad 75% 
jest zwi&zanych tylko z jednym lokalnym j"zykiem. Obszary, w których j"zyki 
staj& si" najbardziej zagro'one, to pó#nocno-zachodnia Amazonia, gdzie 100% 
unikalnej wiedzy medycznej by#o wspierane przez j"zyki zagro'one, w Ameryce 
Pó#nocnej jest to 86%, a w Nowej Gwinei 31%. Je!li rdzenne j"zyki na tych obsza-
rach wygin&, prawdopodobnie równie' zniknie zawarta w nich wiedza medycz-
na. Jak podkre!li# jeden z badaczy: „Ka'dy rdzenny j"zyk jest zatem unikalnym 
rezerwuarem wiedzy medycznej”7.

Ponadto zwraca si" uwag", 'e podczas wspomnianej Dekady pa$stwa podej-
m& si" wypracowania wspólnej polityki oraz zaanga'owania wielu interesariuszy 
w przywrócenie praw spo#eczno!ciom rdzennym. Zdecydowano jednocze!nie 
o uruchomieniu platformy internetowej (IDIL 2022–2032) w celu budowa-
nia globalnej spo#eczno!ci j"zyków rdzennych, u#atwiania wymiany informacji 
o dzia#aniach i wydarzeniach organizowanych na ca#ym !wiecie, promowania 
odpowiednich zasobów i narz"dzi, monitorowania podejmowanych dzia#a$ 
i tworzenia nowych mo'liwo!ci wymiany i dialogu mi"dzy szerok& sieci& inte-
resariuszy. Prace nad przygotowaniem koncepcji Dekady rozpocz"#y si" zaraz 

6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, A/RES/74/135, https://
en.unesco.org/idil2022-2032 [dost"p: 17.01.2018].

7 T. Duong, Indigenous Languages Are Going Extinct and Taking Knowledge of Medicinal 
Plants with Them, EcoWatch, 11.06.2021, https://www.ecowatch.com/indigenous-languag-
es-medicinal-plants-2653315057.html [dost"p: 22.05.2022].

Spo"eczno#ci rdzenne na #wiecie

Spo!eczno"ci rdzenne, autochtoniczne s$ 
mieszka'cami wszystkich kontynentów. Ró&no-
rodno"# w ich przypadku nabiera wielorakiego 
znaczenia. S$ to bowiem grupy niezwykle zró&-
nicowane z uwagi na j%zyk (dialekt), wyznanie, 
wielko"# grupy, histori%, zwyczaje, ale tak&e 
stopie' integracji i organizacji. Rozmieszczenie 
spo!eczno"ci rdzennych oddaje tak&e dynamik% 
i znaczenie dyskursu politycznego, jak równie& 
naukowego, odnosz$cego si% do tych grup. 
Pomimo tej ró&norodno"ci od ponad 30 lat 
pojawiaj$ si% inicjatywy, platformy wspó!pracy, 
dzi%ki którym wzmacniany jest g!os tych grup 
na arenie mi%dzynarodowej.



Cz!"# II. Uj!cie przedmiotowe194

po zako$czeniu Mi"dzynarodowego Roku J"zyków Rdzennych (2019). Nast"pnie 
w lutym 2020 r. na konferencji zorganizowanej przez UNESCO i Mexico City 
przygotowano plan dzia#ania na kolejne lata i przyj"to Deklaracj" z Los Pinos. 
Podkre!lono w niej prawa rdzennej ludno!ci do wolno!ci wypowiedzi, do edu-
kacji w ojczystym j"zyku i do udzia#u w 'yciu publicznym przy u'yciu j"zyków 
rdzennych, w tym do u'ywania ich w systemach wymiaru sprawiedliwo!ci, me-
diach, !rodowisku pracy czy w programach zdrowotnych. „Deklaracja podkre!la 
wag" j"zyków rdzennych dla spójno!ci i integracji spo#ecznej, wskazuj&c na ich 
znaczenie dla zrównowa'onego rozwoju i zachowania ró'norodno!ci zarówno 
kulturowej, jak i biologicznej, poniewa' s& narz"dziem przechowania trady-
cyjnej wiedzy, która #&czy cz#owieka z natur&”8. Rola mediów i edukacji okazu-
je si" w tym procesie kluczowa. Dost"p do mediów, mo'liwo!% ich organizacji 
w j"zykach rdzennych mieszka$ców, prawo do komunikacji o sobie i dla tych 
spo#eczno!ci sta#y si" te' jednym z wa'niejszych zada$ tych grup, tak'e w obli-
czu zmieniaj&cych si" systemów komunikowania i przemian technologicznych. 
Media stworzy#y dla tych grup nowe mo'liwo!ci realizowania zasady „nic o nas 
bez nas”. Jak przekonywali twórcy tej inicjatyw, j"zyki rdzenne to fundament ró'-
norodno!ci kulturowej, dlatego ich zanikanie ma destrukcyjny wp#yw nie tyl-
ko na kultury lokalne, ale tak'e na bogactwo kulturowe ca#ego !wiata. Zjawisko 
utraty tego dziedzictwa staje si" obecnie powszechne, a jego skala coraz bardziej 
niepokoj&ca. Spo!ród 7 tys. j"zyków b"d&cych obecnie w u'yciu 2680 pozostaje 
zagro'onych obumarciem. Ma to bezpo!redni wp#yw na 'ycie spo#eczno!ci au-
tochtonicznych.

Zasada „nic o nas bez nas” ma tak'e szerszy kontekst, nie tylko medialny. To 
postulat bardzo cz"sto podnoszony przez spo#eczno!ci rdzenne w celu umo'li-
wienia im pe#nej partycypacji w 'yciu spo#ecznym, ale przede wszystkim poli-
tycznym. Zagadnienia te zosta#y szerzej omówione na przyk#adzie Kanady w dal-
szej cz"!ci podr"cznika (zob. rozdzia# 29. Studium przypadku – Kanada). W tym 
miejscu zwró%my uwag" na przyk#ad z Nowej Zelandii. Przy okazji wej!cia do 
rz&du tego pa$stwa przedstawicieli spo#eczno!ci Maorysów w 2020 r. powiedzia-
no, 'e „twarz Nowej Zelandii jest rdzenna”9 – oceniaj&c to wydarzenie z per-
spektywy czasu, mo'na !mia#o przypisa% mu ogromne znaczenie zarówno dla 
spo#eczno!ci autochtonicznej, jak i dla pozosta#ych obywateli. Wypowied) t" po-
traktowano jako wyraz rzeczywistej partycypacji spo#eczno!ci rdzennych w 'yciu 
politycznym Nowej Zelandii, ale tak'e na arenie mi"dzynarodowej. W rz&dzie 
Nowej Zelandii zasiad#a bowiem Maoryska z rodziny królewskiej, kobieta ze spe-
cyficznym, tradycyjnym tatua'em (jako pierwsza parlamentarzystka w historii), 

8 Mi&dzynarodowa Dekada J&zyków Rdzennych 2022–2032, UNESCO, https://www.une-
sco.pl/765/ [dost"p: 17.01.2018].

9 K. Grzelak, Pierwsza Maoryska w rz'dzie Nowej Zelandii. Nanaia Mahuta nosi trady-
cyjny tatua! i jest krewn' maoryskiego króla, National Geographic Polska, https://www.natio-
nal-geographic.pl/artykul/pierwsza-maoryska-w-rzadzie-nowej-zelandii-nanaia-mahuta-no-
si-tradycyjny-tatuaz-i-jest-krewna-maoryskiego-krola [dost"p: 15.12.2020].
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czyli Nanaia Mahuta. Co wi"cej, zosta-
#a ona Ministrem Spraw Zagranicznych 
Nowej Zelandii. Moko – wspomniany tatu-
a' Mahuty – ma dla Maorysów niezwyk#e 
znaczenie. Jest to ich sk#adnik to'samo!ci 
i dziedzictwa kulturowego, elementy w nim 
zawarte oddaj& przede wszystkim status 
tej osoby, ale tak'e pochodzenie i histori" 
rodu, z którego si" wywodzi (zob. ramka 
Haka Ka Mata).

W The 2030 Agenda for Sustainable 
Development10 znajdziemy bardzo wie-
le odniesie$ do spo#eczno!ci auto-
chtonicznych. Problem tych grup jest 
wielowymiarowy i obejmuje aspekty: spo-
#eczne, kulturowe, ekonomiczne i poli-
tyczne, co bardzo dobrze widoczne jest 
w Celach Zrównowa'onego Rozwoju. 
Jednocze!nie to w wi"kszym stopniu mobi-
lizuje rz&dy poszczególnych pa$stw do pro-
wadzenia polityki wobec tych grup w wielu 
obszarach, z uwzgl"dnieniem ró'nych ich 
potrzeb, a nie jedynie uznaniem samej ich 
obecno!ci.
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1982 – utworzenie Grupy Roboczej ds. Ludno!ci Tubylczej przy ONZ.
2007 – Deklaracja Praw Ludów Tubylczych (United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples), przyj"ta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
2019 – Rok J"zyków Rdzennych.
2022–2032 – Mi"dzynarodowa Dekada J"zyków Rdzennych.
9 sierpnia – Mi"dzynarodowy Dzie$ Spo#eczno!ci Rdzennych.
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Haka Ta Mata – taniec rdzennej spo#eczno!ci w Nowej Zelandii, dzi! dobrze znany ki-
bicom rugby.

Rdzenny – inaczej pierwszy, autochtoniczny, aboryge$ski.
Saamowie – najstarsza spo#eczno!% etniczna Europy, zamieszkuj&ca pó#nocne tereny 

Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji.
10 Zob. Transforming Our World…, op. cit.

Ksi"#ka Drwale (Barkskins) Annie 
Proulx z 2016 r.

Niezwyk!a opowie"# traktuj$ca w istocie 
o zag!adzie "rodowiska. Drwale* to po-
dró& przez wieki, maj$ca swój pocz$tek 
w XVII w. Autorka przedstawia wielopo-
koleniow$ sag%, zabieraj$c czytelnika do 
Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy, 
Chin i Nowej Zelandii. Rozpoczyna opo-
wie"# w momencie, kiedy dwaj ubodzy 
Francuzi – Rene Sel i Charles Duquet, 
przybywaj$ do Kanady, by przez trzy lata 
wycina# lasy w zamian za ziemi%. Lektura 
"ledzi losy g!ównych bohaterów, a potem 
ich potomków przez kolejnych 300 lat. 
Mimo to wydaje si%, &e g!ównymi bohate-
rami tej ksi$&ki s$ przede wszystkim lasy, 
ziemia i w gruncie rzeczy "rodowisko. Wil-
liam Vollmann na !amach „The New York 
Times” napisa!: „Annie Proulx opowiada 
si% po dobrej stronie mocy. Potrzeba 
nam wi%cej takich pisarzy, niestrudzenie 
przypominaj$cych, &e musimy zacz$# 
lepiej traktowa# siebie nawzajem i nasz$ 
planet%”**.

 * A. Proulx, Drwale, prze!. J. Polak, Wydawnic-
two Czwarta Strona, Pozna' 2017. Wydanie ory-
ginalne z 2016 r.
** Fragment recenzji znajduj$cej si% na ok!adce 
ksi$&ki.
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1. Co wed#ug Ciebie jest dzi! najwi"kszym wyzwaniem spo#eczno!ci rdzennych na !wie-
cie?

2. Jakie dzia#ania mo'na podj&%, by zwi"kszy% rozpoznawalno!% i wiedz" na temat spo-
#eczno!ci autochtonicznych?

3. Jak prezentowa% histori", tradycj", znaczenie j"zyków rdzennych spo#eczno!ci, by 
wzbudza#a zainteresowanie m#odych ludzi w XXI w.?

4. Dlaczego warto chroni% j"zyki rdzenne?
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Biernat M., Biernat A., Laponia. Wszystkie imiona #niegu, Wydawnictwo Pozna$skie, 
Pozna$ 2018.

Kent N., The Sami Peoples of the North: A Social and Cultural History, Oxford University 
Press, 2014.

Paul D.N., We Were not the Savages, Fernwood Publishing, Manitoba 2006.
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Grabie! lasu deszczowego na Borneo, Na Tropie, 10.06.2019, https://www.youtube.com/
watch?v=rMlJXQ3bZzQ [dost"p: 6.07.2022].

Dla wielu spo#eczno!ci rdzennych !rodowisko naturalne, które je otacza, jest kluczowe 
dla w#a!ciwego funkcjonowania. Dotyczy to tak'e rdzennych mieszka$ców Borneo. Film 
pokazuje ich dzia#ania na rzecz ratowania lokalnych lasów, które s& masowo wycinane. 
Ich wioski znajduj& si" na obrze'ach parków narodowych, miejsc niezwyk#ych, bogatych 
w ro!linno!% i zwierz"ta. W materiale ukazano swego rodzaju zderzenie dwóch rzeczywi-
sto!ci: z jednej strony, o czym mowa w tym rozdziale, przypomina si" o prawach spo#ecz-
no!ci rdzennych, z drugiej jednak przypadek malezyjskich plemion uwydatnia, z jakimi 
trudno!ciami musz& mierzy% si" na co dzie$ i jak bardzo jedno z podstawowych praw – 
prawo do ziemi – jest zagro'one, co !wiadczy o nieskuteczno!ci podejmowanych dzia#a$ 
ochronnych.


