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Forum VI 

 

7. Aboriginaalien ja eurooppalaisten kohtaaminen  

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

Perustele väite: Brittien asenne aboriginaaleja kohtaan oli etnosentrinen.  

 

● Britit katsoivat mantereen olevan asumaton, koska sitä ei hyödynnetty samalla 

tavalla kuin Eurooppaa.  

● Paikallisia ihmisiä pidettiin sivistymättöminä villi-ihmisinä, eikä aboriginaalien 

surmaamista pidetty rangaistavana 1800-luvulla.  

● Britit kuvasivat aboriginaaleja oman englantilaisen kulttuurin näkökulmasta.  

 

 

Tehtävä 2  

 
Kuvittele eläväsi 1800-luvulla. Miltä valkoihoisten ja aboriginaalien 

kohtaaminen näytti  

 

a) brittien näkökulmasta  

 

● Manner on asumaton. 

● Ihmiset näyttävät rumilta ja sivistymättömiltä. 

● Aboriginaalien yhteiskunta on primitiivinen, eikä siinä ole kehityksen ja 

edistyksen merkkejä. 

● Maan ottaminen hyötykäyttöön on oikeutettua. 

● Valkoihoisten levittäytyminen kehittäisi maata ja sen taloutta.  

● Aboriginaalien vastarinta tulee kukistaa, ja se on oikeutettua. 

 

b) aboriginaalien näkökulmasta  

 

● Valkoiset tulevat ja ottavat aboriginaalien maita väkivaltaisesti haltuunsa.  

● Valkoiset pitävät maata asumattomana, vaikka siellä asuu aboriginaaleja.  

● Aboriginaaleja pakkosiirretään. 

● Valkoihoiset loukkaavat ja häpäisevät aboriginaalien pyhänä pitämää maata 

muokkaamalla sitä. 
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Tehtävä 3  
 
Pohdi, onko ”kulttuurien kohtaaminen” hyvä käsite kuvaamaan aboriginaalien 

ja länsimaalaisten kohtaamista aboriginaalien näkökulmasta. 

 

● Kulttuurien kohtaaminen -käsite luo mielikuvaa positiivisesta, hedelmällisestä ja 

vapaaehtoisesta tapahtumasta, joten se ei kuvaa tapahtumien kulkua kovin 

hyvin aboriginaalien näkökulmasta.  

● Aboriginaalien näkökulmasta kyseessä oli ryöstöretki, koska suuri osa hyvästä 

maasta joutui valkoihoisten haltuun.  

● He voivat nähdä tapahtuman myös murharetkenä, sillä aboriginaalien väkiluku 

alkoi laskea rajusti, kun valkoihoiset tulivat Australiaan.  

● Aboriginaalit voivat nähdä tapahtumat myös heidän pyhien luonnonpaikkojensa 

häpäisynä.  

● Kulttuurien kohtaaminen -käsite on eurooppalainen termi. 

 

 

Tehtävä 4  

 
Miten aboriginaalien syrjitty asema on ilmennyt 1900- ja 2000-luvuilla?  

 

● Aboriginaalit yritettiin assimiloida valkoihoisten kulttuuriin. 

● Aboriginaaleja siirrettiin väkisin reservaatteihin (pakkosiirrot). 

● Aboriginaalien väkiluku laski. 

● Lapsia erotettiin vanhemmista.  

● Suhtautuminen aboriginaaleihin on ollut rasistinen. 

● Aboriginaaleilta kiellettiin pääsy valkoihoisten kouluihin.  

● Alkuperäisasukkailla ei ollut poliittisia oikeuksia. 

● Reservaattien asukkaiden tuli tehdä työtä 32 tuntia viikossa ilman palkkaa. 

● 2000-luvulla ongelmina ovat työttömyys, alkoholiongelmat ja köyhyys. 

● Vuonna 2008 Australian hallitus esitti virallisen anteeksipyynnön aboriginaaleille 

siitä, miten valkoihoiset ovat heitä kohdelleet. 

 

 

Tehtävä 5   
 
Pohdi, miksi historian vääryyksien anteeksipyytäminen on niin vaikeaa. 

 

● Anteeksipyyntöön liittyy tunnustus, että on toimittu väärin. 

● Vallanpitäjien anteeksipyyntöä saatetaan pitää heikkouden merkkinä. 

● Anteeksipyyntö saattaa johtaa oikeudellisiin toimiin ja korvausvaatimuksiin. 

● Jos vääryyksien kohteeksi joutuneita on elossa ja heitä on paljon, on 

anteeksipyytäminen vaikeaa – kuten aboriginaalien ja saamelaisten kohdalla.  
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Tehtävä 6 
 

Etsi kuvia aboriginaalien taiteesta. Mitä aboriginaalien kulttuurille ominaisia 

piirteitä tunnistat kuvista? 

 
● opiskelijan oma vastaus 

 


