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GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / PŮVODNÍ KULTURY
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ

TI DRUZÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jaké národy/obyvatele označujeme jako původní?

Původní či domorodí obyvatelé jsou v českém jazyce také známí pod názvy přírodní národy, preliterární národy (odkazuje

na to, že tyto skupiny neměly psanou literaturu), nativní obyvatelstvo či indigenní (z angl. indigenous) obyvatelé. V anglickém

jazyce jsou někdy také označováni jako Čtvrtý svět.

Demografové rozdělili v druhé polovině 20. století svět na První (většinou země západní Evropy a Severní Ameriky spjaté

s kapitalistickým fungováním společnosti), Druhý (původní Sovětský svaz a země pod jeho vlivem, tj. země střední a východní

Evropy spjaté se socialistickým fungováním společnosti) a Třetí (rozvojové země, zejména Afrika, méně rozvinuté země Asie

a Latinské Ameriky). Čtvrtý svět měl symbolizovat „Třetí svět v hranicích Prvního světa“, tedy nejchudší lokality

(např. indiánské rezervace) v jinak vysoce rozvinutých a bohatých zemích.

Původní obyvatelé jsou lidé, kteří většinou nejsou imigranty, žijí na území, které je spjaté s jejich předky po mnoho staletí

a často i déle. Jedná se zejména o původní skupiny lovců a sběračů, dále skupiny živící se převážně pěstováním plodin

doplňovaným lovem a také o pastevce. Jsou dlouhodobě vystaveni tlaku dominantní společnosti, většinou byli kolonizováni.

Bylo jim odebráno či výrazně zmenšeno území, často byli zatlačeni do nehostinných míst země (například nejsušších

a neúrodných částí, které již farmáře z řad dominantní společnosti nezajímaly). Žili a přežívali v nejchudších podmínkách,

většinou bez základních práv, která mělo okolní majoritní obyvatelstvo. To se je snažilo fyzicky zlikvidovat, odsunout

a „převychovat“. Cílem převýchovy byla zejména snaha vytvořit z těchto lidí občany daného státu – tj. změnit jejich způsob

obživy (například usadit lovce a naučit je farmařit), přinutit je přijmout náboženství dominantní skupiny, hodnoty a normy,

které se často výrazně lišily. Například děti severoamerických indiánů a původních obyvatel Austrálie byly odebírány rodičům

a umisťovány do škol vzdálených stovky kilometrů od svých domovů na tzv. převýchovu. Děti v těchto školách nesměly mluvit

svými jazyky, musely používat jen angličtinu, sourozenci byli oddělováni. Děti často neviděly své rodiče mnoho let.

Proto můžeme v souvislosti s domorodými obyvateli hovořit o procesech, jako je genocida (cílená fyzická likvidace určité

skupiny, definovaná mezinárodním právem jako zločin proti lidskosti), asimilace (přizpůsobení menšinové skupiny té

dominantní, většinou formou opuštění podstatného množství prvků vlastní kultury a jejich nahrazením rysy kultury

dominantní společnosti) a segregace (vyloučení určité skupiny na okraj sociálního života většinové společnosti).

2. Kolik příslušníků původních kultur dnes na světě žije? Které konkrétní skupiny to jsou?

Předpokládaný počet původních obyvatel je 476 milionů, což odpovídá přibližně 6 % světové populace. Nejvíce jich žije v Asii

(až 70 %), dále v Africe (16,3%), v Latinské Americe a oblasti Karibiku (11,5%), v Severní Americe (1,6 %) a v Evropě a střední

Asii (0,1%). Mezi nejznámější skupiny tzv. původních obyvatel patří indiáni, dále Inuité či Eskymáci, Laponci či Sámové žijící

ve Skandinávii, původní obyvatelé Austrálie – Aboriginálové –, Maorové na Novém Zélandě, Sanové či Křováci z Jižní Afriky,

Pygmejové ze střední Afriky, Evenkové v Rusku.

3. Co příslušníky původních kultur ohrožuje? Jaký je jejich současný stav či co je nejvíce ohrožuje?

Vzhledem k tomu, že tyto skupiny obyvatel žijí po celém světě, je velmi složité zobecňovat. Co je však pro většinu společné, je

ohrožení jejich kultury. Tyto skupiny měly stejně jako naše společnost specifický (a současně podobný) způsob života. Ten se
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vázal ke způsobu získávání potravy (například lovecké společnosti více migrovaly za zvěří, usedlé naopak kombinovaly

pěstování plodin s lovem a rybolovem), rozdělení rolí mužů a žen ve společnosti (stejně tak postavení jedinců v závislosti

na jejich věku), náboženství a víře spojenými s obřady (například díkuvzdání za plodiny získávané v průběhu roku), způsobu

komunikace a celkovému vnímání světa.

Nejvýraznější a nejviditelnější zásah do způsobu života těchto skupin představuje likvidace jejich životního prostředí, ať už

formou dlouhodobých aktivit (např. kácení pralesů v Amazonii, těžba ropy na Sibiři) nebo ekologickými katastrofami

(např. zasažená pobřeží haváriemi tankerů převážejících ropu nebo jadernými testy a jejich následnými dopady). Právě ničení

životního prostředí (často záměrné na územích původních skupin) a faktické znemožnění života v zasažené lokalitě bývá

označováno za ekocidu. Další společným rysem jsou vlivy asimilace na další prvky kultury. Mnoho příslušníků původních

skupin neumí „svůj“ jazyk, ten se udržuje jen v generaci starých lidí, kteří umírají, a mladí se jej nemají od koho naučit. Mladá

generace tráví čas sledováním televize a internetu, často také odchází za vzděláním a prací do měst.

Mnohé skupiny se snaží o obrození – nahrávají své jazyky a vytvářejí slovníky, zaznamenávají vzpomínky starých lidí, snaží se

obnovit původní obřady. Snaží se také chránit své specifické znalosti – například používání rostlin k léčení. Tyto znalosti byly

dlouhodobě využívány farmaceutickými firmami ke komerčním účelům a příslušníci domorodých skupin z těchto zisků

neobdrželi nic.

Velkou roli na podmínkách každé konkrétní skupiny hraje to, zda je stát, na jehož území se nacházejí, oficiálně uznává či ne

(například Japonsko uznalo existenci domorodých obyvatel – Ainuů – v rámci svých hranic až v roce 1991). V politické rovině

má podstatnou roli mezinárodní společenství a neziskové organizace. V roce 2007 přijalo OSN Mezinárodní deklaraci práv

původních obyvatel. Ta má pro příslušníky původních skupin garantovat řadu práv.

Pro každodenní život má však nejvýraznější roli globalizace spojená s mezinárodním obchodem, turistikou a používáním

nových technologií a forem komunikace.

4. Jak se v průběhu historie vyvíjel vztah Evropanů k mimoevropským národům?

Evropané se stavěli k původním skupinám v průběhu historie různě. Jedním ze základních pohledů na „ty druhé, jiné“ bylo

přesvědčení o jediném správném fungování společnosti a nutnosti nastolit tento řád i ve skupinách „těch druhých“. Jedním

z nejznámějších příkladů byla snaha evropských kolonizátorů o to, aby domorodci přijali křesťanství. Při dobyvatelských

aktivitách se vedly úvahy, zda vůbec tito lidé měli duši (a tím tedy zda vůbec byli lidmi). Vzájemný vztah se také odrážel

v prolínání skupin (nebo naopak v důsledném uzavření vůči okolí) – například první angličtí kolonizátoři v Severní Americe

měli zájem především o půdu, s indiány sňatky neuzavírali. Naopak Španělé či Francouzi ano. Španělé využívali indiány jako

otroky, ale pro nevýkonnost je nahradili otroky z Afriky, které si za tímto účelem nechávali dovážet. Angličané indiány

k otrocké práci nevyužívali.

Dá se říci, že na původní obyvatele existovaly dva základní pohledy: 1. krvelační, zaostalí barbaři a 2. ušlechtilí, moudří divoši.

Obě tato stereotypní pojetí jsou vysledovatelná v evropské literatuře a později také ve filmu. Častým rysem evropského vnímání

jiných obyvatel světa byl a je rasismus a evolucionismus. Evropské vidění světa odráží hodnoty a normy evropské společnosti

– například důraz na technologii a určité formy chování vedly k tomu, že mnozí příslušníci původních kultur byli považováni

za zaostalé, kdežto obyvatelé Evropy za vyspělé a za ty, kteří mají právo (a často povinnost) svou vyspělost předávat dále. Proto

byly mnohé kmenové společnosti nazývány primitivními národy. Můžeme hovořit o eurocentrismu, tedy pohledu a hodnocení

světa a „těch druhých“ na základě hodnot a norem evropské kultury / evropských kultur. Evolucionistický pohled na svět

a tedy i na původní obyvatele odrážel představu o lineárním běhu času a dějin, tedy o vývoji od určitého bodu k dalšímu. Každá

společnost se nacházela v určitém vývojovém stadiu a s uplatněním teorií o přežití těch nejsilnějších byla likvidace původních

kultur obhajitelná.

Vztah k mimoevropským národům a skupinám se však výrazně měnil – například umělci počátku 20. století se inspirovali

tvořivostí obyvatel z jiných částí světa, například Afrika ovlivnila kubismus. V současnosti dochází k projevům respektování
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práv domorodých skupin příslušníky dominantních společností, včetně evropských států, například vracením různých

náboženských či jinak důležitých předmětů z muzeí zpět domorodým komunitám.

5. Co to je „lidská zoo“?

Historie vytváření tzv. lidských zoo sahá hluboko do minulosti, nicméně vždy se jednalo spíše o ojedinělé (a z dnešního

pohledu abnormální) případy. Mnohem více můžeme pod tento pojem shrnout etnografické (národopisné) výstavy, které se

dostaly do módy v 19. a 20. století, kde byli často prezentováni lidé z jiných kultur – většinou eurocentrickým pohledem. Jako

příklad může posloužit koloniální výstava pořádaná v Paříži v roce 1931. Zde byli „divoši“ vystavováni v uměle vybudovaných

vesnicích, jež od návštěvníků odděloval vysoký železný plot. Dnes můžeme hovořit o lidské zoo v případě turistického

navštěvování „tradičních“ vesnic, kde lidé předvádějí svou odlišnou kulturu, ačkoli ji sami už mnohdy nepraktikují. Většinou

tak činí dobrovolně s vidinou příjmů od turistů.

6. Jaký je dopad turismu na příslušníky tradičních kultur?

Na to je velmi složitá odpověď. Kulturu nelze vnímat jako cosi uzavřeného, neměnného, ale jako soubor hodnot a prvků,

na které působí různé vlivy. Pokud budeme vnímat domorodé skupiny čistě eurocentricky za „svědky pravěku“, jak bývají

v médiích často prezentovány, pak má turistika (lze hovořit o etnoturistice) následující vliv. Obyvatelé původních skupin se

cíleně prezentují turistům v oděvech a ozdobách, které mají odrážet „původnost“ a exotičnost. Utvrzují tak přijíždějící turisty

ve stereotypech. Tedy v představách o způsobu odívání a zdobení a způsobu života v „necivilizované“ společnosti. Vytváří se

tak koloběh nabídky a poptávky po exotičnu. Současně mají domorodí obyvatelé, kteří mnohokrát opravdu doslova přežívají,

jediný výrazný zdroj příjmů právě od turistů.

Pokud budeme kulturu chápat jako vyvíjející se soubor hodnot, norem a dalších prvků, pak můžeme vnímat změnu způsobu

života jako formu adaptace na nové životní podmínky. A sledovat, jak se „původní formy“ obřadů, odívání, zdobení,

ale současně vzájemných vztahů ve společnosti, mění.

7. Jaký je vliv turistického ruchu na africké přírodní národy, konkrétně na Mursie?

V posledních letech lze zaznamenat velký nárůst turismu na africký kontinent. Nejrychlejší nárůst zažívá subsaharská Afrika,

ale roste i návštěvnost tradičních turistických cílů Evropanů a Američanů – oblasti na pobřeží Středozemního a Rudého moře.

V žebříčku nejnavštěvovanějších zemí kontinentu vedou Egypt, Jižní Afrika, Tunisko, Maroko, Zimbabwe, Botswana, Keňa

a Alžírsko. Vzrůstá též počet zájezdů pojímaných jako expedice.

Příliv turistů znamená pro Mursie zdroj příjmů. U Mursiů získávají peníze za fotografie převážně ženy a používají je k nákupu

zrní, soli, kozích kůží na výrobu sukní a alkoholických nápojů (určených k vyjádření pohostinnosti).

8. Byla žena (Holanďanka) z filmu typickou představitelkou turisty?

Záleží na tom, jak si definujeme turistu. Pokud za turistu považujeme osobu, která v krátkém časovém období (často řádově

několika hodin) navštíví různá místa s cílem vidět a částečně poznat dané prostředí, pak ano. Jak je z filmu patrno, turisté mají

při těchto exkurzích zajištěnu stravu, na kterou jsou z Evropy zvyklí, použití stanů pro ubytování bylo zřejmě jen krátkodobou

záležitostí. Typičtí turisté požadují zajištění určitého standardu a náročnější podmínky považují za „dobrodružství“.

Z krátkodobého pohledu však nelze žádnou společnost poznat, člověk si odveze jen dojmy bez hlubšího pochopení. Žena však

možná patřila mezi méně typické turisty tím, že se snažila přemýšlet i o své roli v celé události, tedy v návštěvě vesnice,

v dopadu turistiky na budoucnost skupiny.
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9. Jak by se turisté měli chovat, pokud chtějí poznávat přírodní národy?

Pokud chceme něco vzdáleného opravdu poznat, lze začít četbou literatury. I na internetu je mnoho dostupných informací,

důležité je znát vhodné a užitečné zdroje. Turista si tak může vytvořit určitou představu, ke komu jede. Encyklopedická hesla

však mívají charakter představy o neměnné kultuře, „zmrazené“ v čase. Návštěvník pak může být překvapen, že je všechno

jinak – používají se plastové kanystry na vodu, nosí se evropské oblečení aj.

Vhodné je respektovat pravidla chování dané skupiny a být si vždy vědomi, že jsme u někoho na návštěvě. Důležité je také

pokusit se „nedívat eurocentricky“, tedy neposuzovat materiální vybavení dané skupiny, ale považovat je za rovnocenné

i bez sprchy a počítačů. Častou bariérou je neschopnost vzájemně se domluvit, protože ani jedna strana nezná jazyk toho

druhého ani dominující světové jazyky. Přesto, když se člověk snaží být citlivý, je komunikace možná.

Pro mnoho tradičních společností platí určitá tabu – tj. některé věci, někteří lidé jsou stále či po určité období

„nedotknutelní“, například mužské (tradiční) zbraně či posvátné předměty používané při obřadech. Speciální vnímavost by

měly mít menstruující ženy – v mnoha kulturách bývají v tomto období považovány za zvláště silné s možností narušit určitý

stav věcí. Proto se někdy musejí držet v ústraní, neúčastnit se obřadů, nevařit společná jídla… Přestože je povědomí

o evropském podávání rukou při představování velice rozšířené po celém světě, pro mnoho příslušníků různých kultur je

fyzický kontakt s neznámou osobou nevhodný. Také francouzský zvyk políbení na tváře či „americké“ objetí je při návštěvě

původních obyvatel vhodné nechat stranou.

10. Kdo jsou to Mursiové?

Mursiové žijí v jihozápadní Etiopii v okolí řek Omo a Mago. Jejich teritorium zahrnuje i oblast národního přírodního parku Omo

a Mago. Jejich počet nepřesahuje 10 000. Základní obživu získávají pěstováním různých druhů obilných plodin (hlavně prosa)

a chovem dobytka. Výrazný příjem tvoří v současnosti i zisky z turistiky, zejména z poplatků za fotografie mursijských žen

s talířky vloženými do spodního rtu.

Mursiové se od konce 19. století několikrát přesouvali v důsledku hledání vhodných míst pro život. Dostali se tak

do dlouhotrvajících sporů s dalšími skupinami v oblasti. Původní zbraně byly v průběhu 80. a 90. let 20. století nahrazeny

samopaly, které do Etiopie dodával Sovětský svaz, jenž podporoval tamní komunistickou a autoritářskou vládu. Mírová dohoda

mezi znepřátelenými skupinami byla podepsána až v roce 1993.

Mursiové, stejně jako mnohé okolní skupiny čelí společným problémům – a to zásahům do jejich území a zmenšováním jejich

teritorií. Jeden z těchto zásahů představovalo vytvoření národních parků Omo a Mago a vystěhování některých původních

skupin z oblasti. V současnosti Mursie ohrožuje plán etiopské vlády vytvořit na toku řeky Omo vodní elektrárnu, upravit její tok

tak, aby se voda používala na zavlažování plantáží cukrové třtiny níže po proudu.

11. Proč nosí Mursiové ve rtech ozdobné talířky?

Talířky vložené do spodního rtu jsou u Mursiů ženskou záležitostí. Nosily je především mladé, neprovdané ženy, méně již ženy

vdané a ty, které měly děti. Talířky se vkládaly do rtů zejména při důležitých obřadech (například svatba), při servírování jídla

manželovi, při symbolických zápasech mužů s holemi.

O významu destiček se dosti spekulovalo. Zdůvodnění, že si je ženy umisťovaly do rtů proto, aby se zošklivily a unikly tak zájmu

otrokářů, se ukázalo jako mylné. Stejně tak tvrzení, že čím větší je destička, tím vyšší cenu (vyšší počet kusů hovězího dobytka

za nevěstu musí nastávající manžel uhradit.

Sami Mursiové na dotazy o původu talířků říkají: „Je to náš zvyk.“ Talířky odrážejí postavení a roli ženy. Když je dívkám

15 či 16 let, jejich ženské příbuzné jim proříznou spodní ret. Do něj se vloží nejdříve menší kolík či destička a ta se v průběhu

následujících měsíců zvětšuje. Talířek, který se vyrábí z hlíny či ze dřeva, lze ze rtu vyndávat a jeho velikost může dosahovat
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až 12 cm. Nošení talířku symbolizuje dospělost ženy, tedy schopnost vdát se a mít děti. Talířky také symbolizují etnickou

příslušnost. Každý pozná, že žena nosící talířek je z kmene Mursi. Některé ženy z okolních skupin nosí ve rtu jen malý kolíček.

Používání talířků a jiných ozdob dnes však ovlivňují zejména turisté toužící po fotografiích takto ozdobených mursijských žen.

Pro Mursie tak dnes tyto ozdoby představují především příjem peněz – čím větší talířek, tím větší obnos. Stejně tak se mění

původní materiál a forma zdobení talířků tak, aby se líbila turistům.

Destičky vložené do spodního rtu však nejsou pouze záležitostí Mursiů, přestože média a turistické příručky je tak prezentují.

Destičky jsou běžné také například u Kayapů v Brazílii, kde jsou však jen záležitostí mužů. Jejich destičky mají průměr 6 cm.

12. Pomohlo by Mursiům, kdyby jim turisté dávali více peněz?

Způsob života příslušníků tzv. přírodních národů vždy spočíval ve schopnosti maximálně využít znalostí o způsobu přežití

v daných přírodních podmínkách. Součástí přežití bylo i předávání těchto zkušeností mladým, kteří je zas předávali svým

dětem. A k tomu peníze nepotřebovali. Společnost byla založena na spolupráci celé skupiny. Jedinec věděl, že bez ostatních

nepřežije. Větší přísun peněz jednotlivcům tak může vést k závisti a nerovnováze v konkrétní komunitě. V roce 2008 byl

zahájen projekt několika mursijských vesnic, které se snaží organizovat nikoli krátkodobé, ale delší turistické návštěvy. Zisky

z nich ale mají sloužit celé komunitě.

Přísun peněz ovlivňuje také soužití skupin žijících v dané lokalitě. Zisky z turistiky mohou vést ke „zvýhodnění“ Mursiů, kteří

je mohou použít na nákup zbraní, ale i například na úhradu právníka či experta z neziskových organizací na ochranu svých

práv. Problémem Mursiů, stejně jako dalších původních obyvatel světa spočívá především v ovlivňování jejich životních

podmínek dominantní společností. Zmenšování teritorií, pastvin a zákazy či limity lovu narušují původní způsob života,

a peníze tak často znamenají jediný jistý příjem. Přílišná závislost na penězích v kombinaci se ztrátou znalosti přežití však

může vést k rozpadu celé skupiny a fakticky až k „vymření“ této kultury.

13. Co je to kulturní/sociální antropologie?

Kulturní či sociální antropologie je součástí společenských věd. Tak jako je sociologie charakterizována jako disciplína

zabývající se chováním člověka v „naší“ společnosti, tj. původně lidmi žijícími v Evropě a Severní Americe, kulturní

antropologie je popisována jako obor zabývající se „těmi druhými“, tedy společnostmi mimoevropskými. Díky globalizaci

a s ní související migrací se však rozdíly mezi oběma disciplínami stírají. Dnešní antropologové se již nezabývají pouze

kmenovými společnostmi, ale studují i „naši společnost“.

14. Co je to kulturní relativismus?

Kulturní antropologie bývá spojována s kulturním relativismem. Kulturní relativismus je myšlenka či přesvědčení o tom,

že všechny kultury jsou si rovny. Tzn., že není možné považovat jednu kulturu za lepší než ty další. Každá kultura je jedním

ze střípků, které tvoří mozaiku celého lidstva. Z pohledu kulturního relativisty není možné posuzovat a hodnotit „ty druhé“.

Každé hodnocení „těch druhých“ totiž odráží vidění světa těch, kteří je posuzují. Pokud tedy považujeme ty, kteří nemají

„správné“ technické vybavení, za méně vyspělé, odráží to vysokou hodnotu, již přisuzujeme v naší společnosti technologiím.

15. Co to je etnocentrismus?

Etnocentrismus odráží vnímání a posuzování světa na základě uznávaných norem a hodnot společnosti, jejíž jsme součástí.

Z tohoto pohledu například mnozí příslušníci naší společnosti hodnotí původní skupiny jako zaostalé, protože kladou důraz

na materiální vybavení a hygienickou čistotu. Z pohledu jiných kultur je však zase naše společnost zaostalá, protože jí chybí

duchovní rozměr a moudrost, která se nedá spojovat s hektickým způsobem života. Etnocentrismus je také přesvědčením

o tom, že jediná pravda je ta naše, tedy že naše společenské normy a hodnoty jsou jediné přijatelné a vůči nim se vše ostatní
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musí posuzovat.

16. Jak je definován pojem tradice?

Tradice je zvyk něco provádět určitým způsobem, tj. v konkrétním čase (opakovaně) a s konkrétním postupem. Nemusí se

jednat jen o velikonoční zvyk chození s pomlázkou a malování kraslic, ale může to být také například rodinná tradice vaření

určitého jídla při konkrétní příležitosti. Tradice bývá považována za něco neměnného, existujícího „odjakživa“. Faktem ale je,

že mnohé tradice se mění, některé se dokonce nově vytvářejí. Příkladem mohou být právě talířky Mursiů. Přestože jsou

považovány za tradiční záležitost skupiny, jejich současný význam dostává i jinou podobu: představuje zajištění zisku

pro příslušníky skupiny. Čím větší talířek, tím větší obnos od turistů. Stejně tak se mění původní materiál a forma zdobení

talířků tak, aby se líbila turistům. Talířky jsou však pořád „tradičním mursijským zvykem“ a po čase se už nebudou změny

spojené s talířky považovat za něco nového, ale za běžnou součást tradice. Stejně tak se po mnoha letech může stát tradicí

pravidelná návštěva turistů v mursijských vesnicích – tj. příprava na příjezd turistů formou malování těl a zdobením (nyní pro

Mursie často směšnými ozdobami pro uspokojení návštěvníků) v určité denní době, včetně koloběhu fotografování a přijímání

peněz. Mnohé původní skupiny také obnovují náboženské obřady, jejichž význam je již téměř zapomenut, a přidávají k nim

něco jiného. Odvolávají se na tradici, ale sami ji přetvářejí.

MÝTY A FAKTA

Afrika je původně domovem kmenových společností.

Přestože v Africe žilo ohromné množství kmenových společností, v jejích některých částech se nacházely rozsáhlé říše, velké

státní útvary. V oblasti současného Konga stáli v čele těchto států mocní panovníci obklopení velkým panovnickým dvorem,

včetně sluhů a otroků. Rada státu se skládala z náčelníků jednotlivých provincií, často příbuzných panovníka.

Na území dnešní Etiopie a Somálska existovaly další státy, výrazně ovlivněné kulturami Středomoří a Předního východu.

V oblasti bylo přijato křesťanství (již ve 4. stol. n. l.) a islám. Velké státní celky se pojí i k severní Africe a arabskému

obyvatelstvu.

Přírodní národy žijí v souladu s přírodou.

Označení přírodní národy je spojováno s představou o způsobu života, který je šetrný k přírodním zdrojům. Přestože si jsou

příslušníci těchto skupin vědomi závislosti na těchto zdrojích a protože bývají jako první vystaveni důsledkům jejich narušení,

sami je často výrazně ovlivňují. Mnohé skupiny byly pod tlakem dobyvatelů zapojeny do vybíjení některých druhů zvířat,

zejména v důsledku touhy Evropanů po kožešinách. Například v Severní Americe hráli indiáni významnou roli v obchodování

s kožešinami, a ohrozili tak stavy bobrů. Podobně se příslušníci původních skupin v Africe podíleli na lovu slonů a zisku

z prodeje slonoviny. Mnozí současní příslušníci původních skupin žijí v běžných domech, jezdí auty, používají moderní

technologie a nerecyklují odpadky. Mnoho jich žije ve městech, kde představují typické obyvatele měst.

Příslušníci původních skupin žijí v izolovaných lokalitách a bez kontaktu s okolními skupinami.

Přestože se z médií vždy po nějaké době dozvídáme o „objevení zcela neznámého“ kmene v amazonských pralesích, většina

původních skupin byla v kontaktu s okolními skupinami. S nimi obchodovala – vyměňovaly se věci ze surovin, které nebyly

pro skupinu jinak dostupné. Mnoho těchto předmětů se předávalo přes několik skupin a na ohromné vzdálenosti. Například

mušle určené na ozdobu se z přímořských oblastí obchodováním dostávaly až do vnitrozemských částí Ameriky a Afriky.

Příslušníci skupin původních obyvatel se také zapojili do světových válek, bojovali v nich Maorové z Nového Zélandu, stejně
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jako severoameričtí indiáni, a to v místech vzdálených od jejich domovů (například Maorové v Evropě, indiáni v Tichomoří).

Texty vypracovali:

Otázky a odpovědi – Lívia Šavelková, Univerzita Pardubice, Josef Porsch, Střední odborná škola pro administrativu Evropské

unie

Mýty a fakta – Lívia Šavelková, Univerzita Pardubice

Použité zdroje:

ANAYA, S. J.: Indigenous Peoples in International Law. Oxford University Press, New York 2004.

CONNOR, W.: Ethnonationalism: The Quest for Understanding.b Princeton University Press, Princeton 1994.

ERIKSEN, T. H.: Antropologie multikulturních společností: Rozumět identitě. Triton, Praha/Kroměříž 2007.

FENTON, S.: Ethnicity. Polity Press, Cambridge 2005.

GIDDENS, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999.

INDA, J. X.; ROSALDO, R.: The Anthropology of Globalization: A Reader. Blackwell Publishers Ltd, USA 2004.

KANDERT, J.: Afrika. Mladá Fronta, Praha 1984.

LA THOSKY, S.: Reflections on the lip-plates of Mursi women as a source of stigma and self-esteem. In: STRECKER, I.; LYDALL,

J. (eds.): The perils of face: essays on cultural contact, respect and self-esteem in southern Ethiopia. Lit verlag, Münster 2004.

Dostupné na http://www.mursi.org/pdf/latosky.pdf/view/.

SOUKUP, V.: Dějiny antropologie. Karolinum, Praha 2004.

ŠAVELKOVÁ, L.: Globalizace a původní, domorodí obyvatelé světa. In: TOMEŠ, J.; FESTA, D.; NOVOTNÝ, J.: Konflikt světů a svět

konfliktů. P3K, Praha 2007.

TURTON, D.: Lip-plates and the people who take photographs: Uneasy encounters between Mursi and tourists in southern

Ethiopia. Anthropology Today. Vol. 20, no. 2, April 2004. Dostupné na http://www.mursi.org/pdf/lip-plates.pdf/view.

http://www.hrw.org/news/2012/06/18/ethiopia-pastoralistsforced- their-land-sugar-plantations.

http://www.mursicommunity.org/

Odkazy:

African Commission on Human and Peoples’ Rights (ENG)

www.achpr.org

 

Cultural Survival (ENG)

www.culturalsurvival.org

 

Člověk v tísni (humanitární a rozvojová organizace)

www.clovekvtisni.cz

 

Human Rights Watch (ENG)

www.hrw.org

 

http://www.mursi.org/pdf/lip-plates.pdf/view
http://www.hrw.org/news/2012/06/18/ethiopia-pastoralistsforced-
http://www.achpr.org
http://www.culturalsurvival.org
http://www.clovekvtisni.cz
http://www.hrw.org


[ 8 ] www.jsns.cz

Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (ENG)

www.docip.org

 

International Work Group for Indigenous Affair (ENG)

www.iwgia.org

 

Mursi Online (University of Oxford, ENG)

www.mursi.org

Doporučená literatura:

BOUKAL, T.: Adaptace lesních Něnců na podmínky těžby ropy a zemního plynu. In: SKALNÍK, P.; ŠAVELKOVÁ, L.: Okno

do antropologie. Univerzita Pardubice, Pardubice 2008.

COPANS, J.: Základy antropologie a etnologie. Portál, Praha 2001.

HUBINGER, V.; HONZÁK, F.; POLIŠENSKÝ, J.: Národy celého světa. Mladá Fronta, Praha 1985.

JETMAROVÁ, J.: Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a Severní Americe. Univerzita Pardubice, Pardubice 2009.

MANDER, J.: V nepřítomnosti posvátného: Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití. Doplněk, Brno

2003.

MÁCHA, P.: Plamínek v horách, požár v nížině: Indiánské povstání v mexickém Chiapasu. Doplněk, Brno 2003.

SYLVAIN, R.: Disorderly development: Globalization and the idea of „culture“ in the Kalahari. American Ethnologist. 2005, vol.

32, no. 3, s. 354–370.

SYLVAIN, R.: „Land, Water, and Truth“: San Identity and Global Indigenism. American Anthropologist. 2002, vol. 104, no. 4,

s. 1074–1084.

ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka. Ivo Železný, Praha 1994.

ŠATAVA, L.: Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Cargo Publishers, Praha 2002.

ŠAVELKOVÁ, L.: Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011.

ALEXIE, S.: Deset malých indiánků. Maťa, Praha 2005.

CARTER, F.: Škola Malého stromu. Kalich, Praha 1993. (vhodné pro děti)

CRAVENOVÁ, M.: Slyšel jsem sovu zavolat své jméno. Vyšehrad, Praha 2006.

HOFMANNOVÁ, C.: Bílá Masajka. Ikar, Praha 2004.

JOHNSON, G.: Indiánský psi žerou fazole. Signeta, Praha 2006.

 

 

Poslední aktualizace: 05/2020

http://www.docip.org
http://www.iwgia.org
http://www.mursi.org

