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Anotace 

Práce se zabývá sebeurčením původních národů, konkrétně pak původních národů 

Austrálie, Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Předmětem analýzy je především 

možnost uznání sebeurčení v rámci liberálního státu a praktické způsoby jeho zajištění. 

Deklarace práv původních národů představuje určité perspektivy pro dosažení 

sebeurčení původních národů v rámci státu a také dosavadní vývoj v Australském svazu 

naznačuje, že autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu je možná.  

     Tato práce poukazuje na skutečnost, že určité formy autonomie a uznání 

specifického postavení původních Australanů jakožto původních národů byly již 

v Australském svazu uvedeny do praxe. Analýza reprezentativního orgánu původních 

Australanů, ATSIC, operujícího v rámci australského politického systému v letech 1989 

až 2004 však ukázala, že tento typ orgánu není pro autonomii původních národů 

dostatečný.  

     Autorka tedy upozorňuje na fakt, že autonomie původních národů vyžaduje 

komplexní přístup a nevyhovuje jí jedna institucionální struktura. K efektivní autonomii 

je zapotřebí individuálního přístupu a přizpůsobování prostředků autonomie různým 

situacím a potřebám původních obyvatel. Ekonomická stránka autonomie původních 

národů a rozpor jejich hodnot s hodnotami liberální demokracie poté představují určité 

konfliktní linie, jejichž překonání vyžaduje kompromis a uznání vzájemného respektu.  
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Úvod  

  
Tématem mé diplomové práce je sebeurčení původních národů tedy problematika, která  

není v našem jazykovém prostředí příliš frekventovaná, avšak z globálního pohledu je 

velice aktuální. Důvodem volby tohoto tématu je tak především snaha o komplexní 

zpracování v České republice opomíjené problematiky a fakt, že sebeurčení původních 

národů je na mezinárodní úrovni a v mnoha státech tématem, kterému je věnována 

značná pozornost. Ve všech částech světa dnes žije celkem asi 300 miliónů původních 

obyvatel představujících tak čtyři procenta světové populace, přičemž v Australském 

svazu, kterému se konkrétně budu věnovat, tvoří původní obyvatelé, Aborigini a 

Ostrované z Torresova průlivu, v současnosti necelá dvě a půl % populace.  

     Otázka sebeurčení původních národů se na mezinárodní úrovni objevila ve druhé 

polovině 20. století a od té doby získala na významu, její interpretace prošla určitým 

vývojem a aktuálním problémem se tak stalo nalezení možných prostředků k dosažení 

sebeurčení původních národů v jednotlivých státech. Důvodem pro volbu případu 

Australského svazu a původních Australanů je poté jeho komplexnost a tedy možnost 

dosažení obecnějších závěrů aplikovatelných na různé situace původních národů ve 

světě. Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu tvoří dva původní národy, proto je 

také nutné v kontextu původních Australanů uvádět vždy obě skupiny, přičemž tyto 

národy se nacházejí v rozdílných situacích a možnosti sebeurčení jsou tak pro ně různé. 

     Cílem této práce je tedy pomocí jednopřípadové studie postavení původních národů 

Austrálie v rámci politického systému Australského svazu posoudit možnosti aplikace 

konceptu sebeurčení na původní národy obecně. Kromě partikulárního záměru zhodnotit 

pomocí kritické analýzy dosavadní vývoj sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu a jeho problémy a perspektivy je tedy také mým cílem dospět 

k určitým obecným tezím ohledně sebeurčení původních národů, které by mohly být 

aplikovatelné i v rámci studia sebeurčení jiných původních národů v jiných státech.  

     Jelikož je tématem této práce sebeurčení původních národů, tedy kategorie 

specifická,  bude otázce sebeurčení z obecného hlediska věnována jen malá pozornost 

za účelem představení konceptu a uvedení do problému v teoretické rovině. V rámci 

specifické kategorie sebeurčení původních národů, která obsahuje řadu práv jako jsou 

práva rovnostní a přístupová či práva původních národů, se poté zaměřím především na 

právo na správu vlastních záležitostí, neboli otázku autonomie. Rozhodování původních 

obyvatel o vlastních záležitostech je pro jejich sebeurčení zcela zásadní a podoba této 
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autonomie poté představuje konkrétní politické a institucionální vyjádření sebeurčení. 

Přestože tedy cílem této práce není analýza specifických práv původních národů, ale 

analýza autonomie původních národů neboli jejich politického sebeurčení, je právům 

původních národů, konkrétně pak právu na půdu a přírodní zdroje, věnována určitá 

pozornost. Původní národy po celém světě prohlašují, že bez uznání jejich práva na 

půdu není možné dosáhnout sebeurčení, a konkrétně v Australském svazu představoval 

boj za toto právo určité překlenutí mezi záležitostí rovných občanských práv a 

objevením se nároku na specifická práva a sebeurčení původních národů. Právem na 

půdu a přírodní zdoje se tak budu zabývat jen do takové míry, která je pro analýzu 

možností a problematičnosti autonomie nezbytná.  

     Konkrétními cíli případové studie sebeurčení původních Australanů jsou poté 

odpovědi na otázky, zda je možné dosáhnout autonomie Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu, která by jim umožňovala žít podle vlastní volby, a zda může 

Australský svaz jako liberální stát zdůrazňující svobodu a práva jednotlivce vyhovět 

takovéto autonomii zahrnující specifická práva původních národů. Poslední otázkou je 

poté způsob tohoto uznání a dosažení autonomie. Tyto otázky se tedy týkají samotné 

možnosti dosažení sebeurčení původních Australanů a praktických kroků a změn, jež 

jsou k němu zapotřebí. Dovolím si vyslovit hypotézu, že i přes praktické problémy a 

hodnotové rozdíly lze sebeurčení původních národů v rámci Australského svazu 

dosáhnout. Aby se tak však stalo, je třeba si uvědomit, že účelům efektivní autonomie 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu nemůže vyhovovat jedna forma či 

institucionální struktura, a zaujmout komplexní přístup.  

     Za účelem nalezení odpovědí na tyto otázky a potvrzení mé hypotézy je práce 

rozdělena na dvě sekce, část teoretickou a případovou studii. Teoretická část slouží 

k uchopení konceptu sebeurčení a k rozpoznání jeho možností a omezení. Pozornost 

této části je soustředěna především na vzájemný vztah mezi sebeurčením a původními 

národy a jejím cílem je analyzovat pozici práva na sebeurčení původních národů na 

mezinárodní úrovni, jeho konkrétní podobu a potenciál pro uznání autonomie 

původních národů v rámci jednotlivých států. Součástí této analýzy je kromě postoje 

OSN také stručné přiblížení sporu liberalismu a komunitarismu, které by mělo 

napomoci pochopení problematičnosti práva na sebeurčení a jeho uznání v rámci 

liberálního státu. Nezbytným komponentem teoretické diskuse je také rozbor definice 

původních národů, jejich koncepce sebeurčení a základů jejich nároku, jimž se věnuje 

třetí kapitola. Závěrečná analýza Deklarace práv původních národů poté představí 
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současnou koncepci sebeurčení původních národů v rámci OSN, která odpovídá 

koncepci vnitřního sebeurčení či autonomie. 

     Případová studie tedy dále pojednává o možnostech praktického řešení autonomie 

původních národů a o tom, jak se s tímto problémem vyrovnává Australský svaz. 

Nejprve charakterizuji původní národy Austrálie, Aboriginy a Ostrovany z Torresova 

průlivu, stručně uvedu jejich kolonizaci a začlenění do Australského svazu a analyzuji 

vývoj jejich postavení v rámci australského politického systému. Pátá kapitola se poté 

zabývá evolucí otázky sebeurčení původních národů v Australském svazu. Její 

významnou součástí je analýza práva na půdu, která alespoň částečně přiblíží současnou 

situaci ohledně vlastnictví půdy Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu a to jak 

z kvantitativního (rozloha půdy držené původními Australany, počet kladně vyřízených 

nároků) tak z kvalitativního (zhodnocení právního uznání a legislativního ukotvení 

práva původních obyvatel na půdu) hlediska. Kapitola se dále také věnuje postoji 

Australského svazu k Deklaraci práv původních národů a jako celek poté představuje 

jakýsi historický úvod k otázce autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu.  

     Poslední kapitola, která se zabývá konkrétními aspekty autonomie původních národů 

Austrálie a je tedy kapitolou stěžejní, nejprve přináší analýzu forem autonomie 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu uvedených do praxe do současnosti a jejich 

hodnocení z pohledu původních národů. Otázkou této části kapitoly je, zda tyto formy 

autonomie a jejich rozsah odpovídaly či odpovídají požadavkům původních obyvatel a 

zda korespondují s jejich pojetím sebeurčení. Součástí kapitoly je dále analýza dalších 

možných forem autonomie aplikovatelných na původní národy, přiblížení jejich 

problematičnosti a také překážek a perspektivy autonomie a celého sebeurčení 

původních Australanů obecně. Závěr kapitoly je poté věnován stručnému představení 

aktuálního vývoje v oblasti autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. 

     Teoretická východiska této diplomové práce představují především práce Hursta 

Hannuma Autonomy, sovereignty, and self-determination: the accommodation of 

conflicting rights (1990) věnující se konceptu sebeurčení a jeho problematičnosti a 

práce Willa Kymlicky Multicultural Citizenship: a Liberal Theory of Minority Rights 

(1995), ve které se tento kanadský politický filosof a liberál pokouší o usmíření 

liberalismu s komuntarismem. Will Kymlicka hájí skupinová práva a tedy i právo na 

sebeurčení původních národů argumentem, že přístup k vlastní kultuře a životaschopná 

komunita jsou nezbytné pro smysluplnou individuální volbu. Skupinová práva tedy 

podle tohoto autora nejsou s liberalismem a autonomií jednotlivce v rozporu a naopak 
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tuto osobní autonomii umožňují. Dalším významným teoretickým východiskem je poté 

studie americké politické filosofky a profesorky politologie Iris Marion Young 

Ethnicity, nationalism, and minority rights (2004), kde tato autorka rozvíjí alternativní 

teorii autonomie a sebeurčení, jež odpovídá koncepci autonomie a sebeurčení 

původních národů a teoreticky umožňuje širší aplikaci práva na sebeurčení. Tyto tři 

práce tedy představují základní literární zdroje při práci na teoretické diskusi.  

     Pro účely teoretické části diplomové práce dále používám především prameny jako 

je například Charta OSN, Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a 

národům, Deklarace principů mezinárodního práva týkajících se přátelství a spolupráce 

mezi státy v souladu s Chartou OSN a především pak Deklarace práv původních národů. 

Co se koncepce sebeurčení původních národů týče, primárním zdroje pro tuto analýzu 

představují práce Aboriginky a profesorky práv Larissy Behrendt The Relevance of the 

Rights Agenda in the Age of  Practical Reconciliation (2005a) a Vision and Realism: 

Moving to a Reconciled Australia (2005b). Tato autorka se dlouhodobě zabývá 

sebeurčením původních Australanů a ve svých studiích systematicky zpracovává jeho 

koncepci a navrhuje praktické kroky k jeho uskutečnění.  

     V českém prostředí zatím neexistuje komplexnější práce, která by se problematice 

sebeurčení původních národů obecně či problematice sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu věnovala. Vycházím tak téměř výhradně z anglicky psané literatury 

a z vlastního rozboru pramenů. Analýza sebeurčení původních národů Austrálie v rámci 

případové studie je tak výsledkem studijního pobytu v Austrálii, kde jsem navštěvovala 

kurzy věnující se problematice postavení původních obyvatel v rámci australského 

politického systému a především čerpala odbornou literaturu a prameny.  

     V rámci první historicko-antropologické kapitoly, která také stručně charakterizuje 

australský politický systém, a druhé kapitoly představující historický vývoj sebeurčení 

původních Australanů používám především publikaci australského historika Baina 

Attwooda Rights for Aborigines (2003), která se podrobně věnuje boji za práva 

původních Australanů do počátku 70. let 20. století. Další publikací, ze které v těchto 

kapitolách čerpám, je kniha historika Johna Chestermana a politologa Briana Galligana 

Citizens without rights – Aborigines and Australian Citizeship (1997), ve které se tito 

autoři zabývají širokým spektrem témat od systému správy záležitostí původních 

obyvatel v koloniální Viktorii a Queenslandu až po postoj ústavy Australského svazu k 

Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu. Neméně významnými zdroji jsou poté 

zprávy Komisaře Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu pro sociální spravedlnost 
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(Native Title Report - July 1996 to June 1997, AHRC 1997; Social Justice Report 2008, 

AHRC 2008) a studie Johna Gardinera-Gardena The Origin of Commonwealth 

Involvement in Indigenous Affairs and the 1967 Referendum (1996) a The 1967 

Referendum—history and myths (2007). Prameny představují statistiky Australské 

komise pro lidská práva, Ústava Australského svazu a vládní prohlášení o podpoře 

Deklarace práv původních národů.  

     V poslední kapitole zabývající se autonomií Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu čerpám poté z mnoha zdrojů. V rámci analýzy možných forem autonomie 

vycházím převážně z publikace Yashe Ghaie Autonomy and Ethnicity: Negotiating 

Competing Claims in Multi-Ethnic States (2000), studie Hanse-Joachima Heintze On 

the Legal Understanding of Autonomy (1998) a studie Williama Arthura Indigenous 

Autonomy in Australia: Some Concepts, Issues and Examples (2001), která obsahuje 

nejen teroretické poznatky ohledně autonomie původních národů avšak také rozbor 

autonomie Ostrovanů z Torresova průlivu. Dalšími významnými zdroji je například 

článek Michele Ivanitz The Demise of ATSIC? Accountability and the Coalition 

Government (2000), novinové články a zpráva Komisaře Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu pro sociální spravedlnost "Our future in our hands" – Creating a 

sustainable National Representative Body for Aboriginal and Torres Strait Islander 

peoples (2009).  

 

Poznámka k terminologii 

 
Ve své diplomové práci používám pojem „původní národy“ („indigenous peoples“), 

aniž bych řešila jeho problematičnost. Tento termín se postupně vyvinul v rámci 

mezinárodního práva a v roce 2007 byl právně ukotven v rámci Deklarace práv 

původních národů. Pro označení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu vedle 

tohoto pojmu používám také termín „původní obyvatelé“ („indigenous people“), což je 

pojem užívaný v rámci mezinárodního společenství v minulosti a preferovaný mnoha 

vládami, jež se obávají politických důsledků označení svých původních obyvatel za 

„národ“. Mými motivy je spíše snaha o určité zdůraznění jednotlivých představitelů 

původních národů v rámci konkrétního kontextu. Za tímto účelem používám také pojem 

„původní Australané“ („indigenous Australians“). V současnosti se také v Australském 

svazu na úkor „původní národy“ prosazuje pojem „první národy“ („first peoples“), který 



 13 

byl na konci roku 2009 použit pro název nově vytvářeného reprezentativního orgánu 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu.   

     Definice „původních národů“ je součástí třetí kapitoly této diplomové práce, ale 

definicí „národa“ („people“), jeho významem a obsahem se zabývat nebudu a při práci 

s tímto pojmem budu předpokládat, že v současném světě existují určité skupiny, jejichž 

status zvláštního národa je nesporný, avšak které nemají svůj vlastní stát a dělají si 

nároky na širší sebeurčení. Užívání a interpretace pojmů sebeurčení a autonomie 

v rámci této práce je poté součástí úvodu k první kapitole. Operacionalizace těchto 

termínů je nezbytná, jelikož kvůli jejich nejasné interpretaci a teoretického základu 

hrozí, že pokud autonomie a sebeurčení mohou znamenat cokoli pro kohokoli, nemusí 

nakonec znamenat nic pro nikoho. 
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I.  Sebeurčení původních národů: teoretická diskuse 

 
1. Právo na sebeurčení 

 
„The proposition [...] that every people should freely determine its own political status 

and freely pursue its economic, social, and cultural development has long been one of 

which poets have sung and for which patriots have been ready to lay down their lives 

(Humphrey 1984, citováno v Hannum 1990: 27).“1 Pravděpodobně žádná ze současných 

norem mezinárodního práva nebyla tak rozsáhle přijata a rázně podporovaná jako právě 

právo všech národů na sebeurčení. Zárověň však obsah a význam tohoto práva byl již 

od samého počátku a zůstává nadále velmi vágní a nejasný (Hannum 1990: 27). 

Nadšená přijetí z počátku 20. století tak střídala nejasná prohlášení a selektivní aplikace.   

     Tato kapitola se věnuje vývoji chápání práva na sebeurčení v rámci OSN. Na základě 

analýzy dokumentů OSN, které s právem na sebeurčení operují, je jejím cílem zachytit 

posuny v jeho interpretaci a aplikaci. Pro účely této práce je právo na sebeurčení 

chápáno jako právo všech národů na určení vlastního politického, ekonomického a 

sociálního statutu a na svobodné sledování vlastního ekonomického, sociálního a 

kulturního rozvoje s možností jeho naplnění v rámci státu, ve kterém se daný národ 

nachází. Autonomie poté v rámci této práce představuje konkrétní naplnění práva na 

sebeurčení v rámci daného státu, tedy určitý stupeň rozhodování a správy vlastních 

záležitostí, jež je výsledkem vyjednávání se státem a jež je v rámci tohoto státu 

vykonáván. 

 
 
1.1 Sebeurčení v dokumentech OSN  

  
Když byla v červnu roku 1945 přijata Charta OSN jakožto zakládající statut Organizace 

spojených národů, nebylo mezinárodní prostředí právu na sebeurčení příliš nakloněno. 

Jak potvrzuje o tři roky později přijatá Všeobecná deklarace lidských práv, ve které se 

právo na sebeurčení vůbec neobjevuje, důraz byl po druhé světové válce kladen spíše na 

ochranu individuálních lidských práv. Faktem také je, že začlenění práva na sebeurčení 

do textu Všeobecné deklarace lidských práv by mohlo zkomplikovat její bezproblémové 

přijetí.  

                                                 
1 „Tvrzení [...], že každý národ by měl svobodně určit svůj politický statut a svobodně sledovat svůj 
ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, bylo dlouho tvrzením, o kterém pěli pěvci a za které byli patrioti 
připraveni obětovat své životy.“ Autorský překlad.  
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     Charta OSN se ve svém textu přímo o sebeurčení zmiňuje dvakrát. První odkaz je 

možné najít v prvním článku ve druhém odstavci v souvislosti s cíli OSN a zní takto: 

„To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal 

rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to 

strengthen universal peace (UN 1946).“2 Stejné slovní spojení se poté objevuje také 

v článku 55: „With a view to the creation of conditions of stability and well-being 

which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect 

for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations 

shall promote [...] (UN 1946)“3 Charta OSN obsahuje také dvě nepřímé zmínky o 

sebeurčení a to v článcích 73 (kapitola XI - Prohlášení o nesamosprávných územích) a 

76 (kapitola XII – Systém mezinárodního poručnictví). Oba články mluví o budování 

politických institucí na základě specifických okolností v rámci každého teritoria a o 

vyslyšení svobodně vyjádřených přání jeho obyvatel (Roy 1998: 8).  

     Sebeurčení a rovným právům však není Chartou OSN zajištěna vymahatelnost, 

jelikož Radě bezpečnosti nebyla udělena pravomoc nápravy porušování těchto práv. Jak 

poznamenává Audrey Jane Roy, sebeurčení a další lidská práva zmíněná v článcích 

jedna a 55 jsou pouze zahrnuty do kontextu rozvíjení přátelských vztahů mezi státy a 

jsou označeny jako jedny z vhodných nástrojů k posilnění všeobecného míru. 

Sebeurčení je navíc Chartou OSN pojímáno jako princip či zásada, nikoli jako právo. 

Bližší specifikace lidských práv a sebeurčení tak byla ponechána do budoucnosti (1998: 

5).   

     OSN byla již od svého počátku spojena s úsilím o dekolonizaci a právě tento morální 

a politický imperativ dekolonizace posloužil jako hnací síla přeměny chápání sebeurčení 

jakožto principu v uchopení sebeurčení jakožto práva (Hannum 1990: 33). Otázka 

sebeurčení byla projednávána během debat při přípravě úmluv o lidských právech 

v rámci Komise pro lidská práva a také v rámci přípravy Deklarace o poskytnutí 

nezávislosti koloniálním zemím a národům [Resolution 1514 (VX), Declaration on the 

Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples]. Právě tato deklarace 

spolu s rezolucí Valného shromáždění OSN č. 1541 (XV) je vyvrcholením diskusí 

ohledně aplikace práva na sebeurčení. V těchto dvou dokumentech přijatých v roce 

                                                 
2 „[R]ozvíjeti mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení 
národů, a činiti jiná vhodná opatření na posílení světového míru[.]“ Překlad podle Vyhl. MZV 30/1947 
Sb.  
3 „Aby se vytvořily podmínky ustálenosti a blahobytu, jež jsou potřebné pro pokojné a přátelské styky 
mezi národy a jsou založeny na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, Spojené národy budou 
pracovati[...]“ Překlad podle Vyhl. MZV 30/1947 Sb.  
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1960 je právo na sebeurčeními stanoveno se všemi svými omezeními (Roy 1998: 11-

22).  

     Rezoluce Valného shromáždění č. 1541, jež doplňuje nepřímou zmínku o sebeurčení 

v článku 73 Charty OSN, omezila aplikaci práva na sebeurčení, tak jak je naznačeno 

právě v článku 73, pouze na teritoria koloniálního typu a navíc pouze na ty, které jsou 

geograficky odděleny od svého administrativního centra4 (UN 1960b). Také Deklarace 

o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům, která se již přímo zmiňuje o 

právu na sebeurčení, eliminuje právo na sebeurčení těch národů, jež sdílejí území se 

svým kolonizátorem. Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a 

národům ve svém druhém článku prohlašuje, že „[a]ll peoples have the right to self-

determination; by virtue of that right they freely determine their political status and 

freely pursue their economic, social and cultural development (UN 1960a).“5 Zároveň 

však právo na sebeurčení v článku šest omezuje prohlášením, že „[a]ny attempt aimed at 

the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a 

country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United 

Nations (UN 1960a).“6 Tyto dva dokumenty tak znamenaly naprosté propojení práva na 

sebeurčení s dekolonizací a také značná omezení tohoto práva. Vyvolaly také řadu 

otázek, které si žádaly pozornost. 

     Těmito otázkami byly podle Hursta Hannuma definice „národa“ a otázka zda právo 

na sebeurčení existuje i vně kontextu dekolonizace (1990: 34). V roce 1970 přijatá 

Deklarace principů mezinárodního práva týkajících se přátelství a spolupráce mezi státy 

v souladu s Chartou OSN (Resolution 2625, Declaration on Principles of International 

Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with 

the Charter of the United Nations) měla na tyto otázky nalézt odpověď, avšak jak 

shrnuje Hurst Hannum, „[...] we find that the Declaration on Friendly Relations does 

nothing to clarify the first [question] and may, in fact, further confuse the second (1990: 

35).“7  

                                                 
4 Toto omezení práva na sebeurčení se také označuje jako tzv. zásada modré či slané vody (Roy 1998: 
10). 
5 „všechny národy mají právo na sebeurčení; vyhlašují podle tohoto práva svobodně svůj politický status 
a uskutečňují podle něho svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj[.]“ Překlad podle Veselý, Zdeněk, 
ed. 2001. Světová politika 20. století v dokumentech (1945 - 1990). Praha: Vysoká škola ekonomická, s. 
326.  
6 „jakýkoli pokus částečně nebo úplně narušit národní jednotu a územní celistvost země je neslučitelný s 
cíli a zásadami Charty OSN[.]“ Překlad podle Veselý, Zdeněk, ed. 2001. Světová politika 20. století v 
dokumentech (1945 - 1990). Praha: Vysoká škola ekonomická, s. 327.  
7 „[...] zjišťujeme, že Deklarace o přátelských vztazích nedělá nic pro vysvětlení první [otázky] a ve 
skutečnosti může ještě více zauzlit druhou.“ Autorský překlad.  
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     Deklarace navíc ještě více upevňuje již zmíněná omezení uplatňování práva na 

sebeurčení daná rezolucí 1541 a Deklarací o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím 

a národům. Poté, co se v textu Deklarace objevuje potvrzení práva všech národů na 

sebeurčení, následuje poznámka, že „[n]othing in the foregoing paragraphs shall be 

construed as authorizing  or encouraging any action which would dismember or impair, 

totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent 

States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-

determination of peoples as described above and thus possessed of a government 

representing the whole possible belonging to the territory without distinction as to race, 

creed or colour (UN 1970).“8 Určitou novinkou ve vztahu OSN k právu na sebeurčení 

poté představuje následující výrok: „Every State shall refrain from any action aimed at 

the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other 

State or country (UN 1970).“9 Kromě potvrzení nadřazenosti teritoriální integrity států 

nad sebeurčením národů sdílejících stejné teritorium tedy tato deklarace také odsuzuje 

vnější vměšování do domácích záležitostí států. Tato deklarace tak dává nástroj 

argumentu, že boje za sebeurčení národů sdílejících teritorium se státy jsou čistě vnitřní 

záležitostí daných států (Roy 1998: 22-23).   

     Dalšími dokumenty, tentokrát právně závaznými, ve kterých se právo na sebeurčení 

objevuje, jsou dvě mezinárodní úmluvy o lidských právech přijaté v roce 1966. 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant on Civil 

and Political Rights) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights), které vešly 

v účinnost roku 1976, deklarují ve svém prvním článku právo všech národů na 

sebeurčení a povinnost států zúčastněných na těchto paktech podporovat realizaci tohoto 

práva (Howard 2003: 107). V takovémto znění však články jedna obou úmluv neříkají 

nic více než zmínky o sebeurčení v předcházejících dokumentech.  

     V roce 1984 uveřejněný komentář Komise pro lidská práva k Mezinárodnímu paktu 

o občanských a politických právech bohužel také nevysvětluje význam sebeurčení či 

rozsah státních povinností podle článku jedna. Jak se zmiňuje Hurst Hannum, předseda 

                                                 
8 „Nic z předcházejících odstavců nebude vykládáno jako opravňující či podporující jakékoliv jednání, 
které by rozdělilo či oslabilo, naprosto či částečně, teritoriální integritu či politickou jednotu suveréních a 
nezávislých států řídících se podle principu rovných práv a sebeurčení národů, tak jak je popsáno výše, a 
tudíž majících vládu reprezentující vše náležející k teritoriu bez rozlišování podle rasy, přesvědčení či 
barvy.“ Autorský překlad. 
9 „Každý stát je povinen se zdržet jakéhokoli jednání zaměřeného na částečné či naprosté narušení 
národní jednoty a teritoriální integrity jakéhokoli jiného státu či země.“ Autorský překlad.  
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této komise poznamenal, že snaha definovat právo na sebeurčení je velmi nepříjemná, 

jelikož zneužití tohoto práva by mohlo ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost tím, že by 

státy mohly získat dojem, že jejich územní celistvost je ohrožena. Část členů komise 

podotýkala, že koncept sebeurčení není a nebo by být neměl omezen jen na koloniální 

kontext, avšak nedostatek shody znemožnil s větší přesností rozsah tohoto práva 

definovat (1990: 44).   

 
 
1.2 Interpretace a aplikace 

  
Z analýzy těchto dokumentů OSN jasně vyplývá fakt, že právo na sebeurčení je chápáno 

jako právo na nezávislost, na vlastní stát. Vývoj interpretace a aplikace práva na 

sebeurčení je spojen s dekolonizací, jejíž cílem je nezávislost, a nezávislý stát se tak stal 

běžným výsledkem uplatnění práva na sebeurčení.  

     Sebeurčení je dále spojováno s pojmy jako autonomie či suverenita, které jsou také 

většinově chápány v kontextu nezávislosti. Jak zmiňuje Bradley Reed Howard, „[t]he 

implementation of the right of self-determination involves both independence and the 

recognition of people’s political and cultural sovereignty (2003: 117).“10 Z právního 

hlediska, nezávislost a suverenita jsou přímo propojeny a mnoho autorů s nimi nakládá 

jako s rovnými. Suverenita je základním kamenem mezinárodní rétoriky o nezávislosti a 

svobodě jednání států a stejně jako je suverenita chápána jako jednoznačný atribut 

státnosti, tak i naopak stát je chápán jako výlučný držitel suverenity (Hannum 1990: 14-

15).  

     Autonomie již tak jednoznačnou interpretaci postrádá. Nemá žádný pevný teoretický 

základ, mezinárodní příklady nám o jejím obsahu také příliš neříkají (Ghai 2000: 3, 4, 

21), avšak je možno konstatovat, že klasický koncept osobní a politické autonomie je 

také spojen s nezávislostí a nevměšováním. Toto zahrnuje právo na odlišnost a také 

zachování, ochranu a podporu hodnot, které jsou za hranicí legitimního dosahu zbytku 

společnosti. Avšak způsoby jejího dosažení se mnohou lišit (Hannum 1990: 4). Jak 

zmiňuje Hurst Hannum, existují případy, kdy požadavky na autonomii mohou být 

uspokojeny pouze vznikem nového nezávislého státu, avšak v mnoha jiných případech 

je možné úspěšné autonomie dosáhnout také v rámci již existujícího státního celku, a to 

ochranou proti diskriminaci a ochranou kulturních, jazykových či jiných hodnot před 

                                                 
10 „[u]skutečnění práva na sebeurčení zahrnuje jak nezávislost tak i uznání politické a kulturní suverenity 
národa.“ Autorský překlad.  
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útokem ze strany většiny. Takovéto autonomie je možné dosáhnout přijetím federálního 

systému či širším přenesením pravomocí z centra do regionů v rámci unitárního státu 

(1990: 4). Také William S. Arthur uvádí, že autonomie jakožto koncept, jež zahrnuje 

pokračující politické a ekonomické propojení s větším státem, se zdá být široce 

přijímán. Autonomie je tak relativním nikoliv absolutním stavem, jež musí být vyjednán 

se státem, a otevírá možnost sdílení moci a vnitřní samosprávy v rámci státu (2001: 2; 

Fleras 1999, citováno v Arthur 2001: 2). Právo na odlišnost a nevměšování jsou tedy 

hlavními zásadami klasického pojetí autonomie, avšak existují i pohledy odlišné, stejně 

jako existují různé způsoby dosažení autonomie.  

     Iris Marion Young představuje ve své stati o dvou konceptech sebeurčení kritiku 

tohoto klasického pojetí autonomie jako nevměšování a nezávislosti. V jejím pojetí, 

které se opírá o feministickou politickou teorii a teorii neorepublikánskou, je oproti 

nevměšování kladen hlavní důraz na nedominanci. Iris Marion Young zdůrazňuje 

začlenění jedince do souboru sociálních vazeb, což vyžaduje vyjednávání a regulaci 

v rámci těchto vztahů. Nevměšování není v rámci sociálních vazeb možné ani žádoucí a 

důraz by měl být kladen spíše na to, aby jedinec či soubor jedinců v rámci daných 

sociálních vazeb nedominoval nad zbytkem společnosti či jiným souborem jedinců. 

V rámci konceptu autonomie jakožto nevměšování je nezávislost chápána také jako 

přirozený výsledek požadavků na autonomii, avšak pokud autonomii chápeme spíše 

jako nedominanci, nemusí být nutně způsobem jejího dosažení vytvoření nezávislého 

státu (2004: 181-185).  

     Feministická kritika klasického pojetí autonomie přináší podle Iris Marion Young 

také nový pohled na právo na sebeurčení, a to takový, že „[s]elf-determining peoples 

morally cannot do whatever they want without interference from others [because] [t]heir 

territorial, economic, or communicative relationships with others generate conflicts and 

collective problems that oblige them to acknowledge the legitimate interests of others as 

well as promote their own (2004: 187).“11 Právo na sebeurčení by tedy nemělo být 

právem na nevměšování.  

     Vedle tradičního chápání práva na sebeurčení jakožto práva na nezávislost tak, jak 

jej prezentuje ve svých dokumentech OSN, tedy existuje také odlišná interpretace, jež 

právo na sebeurčení nespojuje s právem na nezávislost a samostatný stát. Tato 

                                                 
11 „[n]árody požívající sebeurčení morálně nemohou dělat cokoliv chtějí bez zasahování ze strany 
ostatních, [jelikož] [j]ejich teritoriální, ekonomické či komunikativní vztahy s ostatními produkují 
konflikty a kolektivní problémy, které je zavazují k uznání legitimních zájmů ostatních stejně tak jako 
k hájení svých vlastních.“ Autorský překlad.  
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interpretace teoreticky umožňuje širší aplikaci práva na sebeurčení a řeší tak dilema 

ohledně sebeurčení v rámci dokumentů mezinárodního práva. Jak zmiňuje Audrey Jane 

Roy, OSN spojila sebeurčení s nezávislostí a národy se sebeurčením, ačkoliv čelila 

praktické realitě, že nezávislá státnost pro všechny národy není možná. OSN dále také 

propojila národ se státem, uznala suverenitu jakožto výlučný atribut státu a zavázala se 

k udržení územní celistvosti svých členů, zatímco zároveň zdůrazňovala mezinárodní 

význam základních lidských práv, jež protínají všechny hranice (1998: 68).  

     Důraz na teritoriální integritu existujících států znamenal tedy spolu s interpretací 

sebeurčení jakožto nezávislosti další prohloubení omezení aplikace práva na sebeurčení. 

Z analýzy rezolucí Valného shromáždění OSN č. 1514 (VX) a č. 1541 (XV) vyplývá 

jasné ohraničení práva na sebeurčení jakožto prostředku dekolonizace. Otázka tohoto 

praktického omezení práva na sebeurčení pouze na kolonizované národy navíc 

teritoriálně oddělené od svého kolonizátora je podle Hursta Hannuma otázkou 

fundamentální (1990: 46). Touto otázkou se zabývá mnoho právníků zabývajících se 

mezinárodním právem a trvalá diskuse probíhá také na téma, zda právo na sebeurčení 

existuje v rámci zvykového mezinárodního práva. V rámci této diskuse existuje celé 

spektrum názorů, přičemž například profesoři mezinárodního práva Gros Espiell a J. H. 

W. Verzijil představují ve svých interpretacích opačné póly tohoto spektra. Gros Espiell 

tvrdí, že právo na sebeurčení představuje jus cogens, tedy kategorickou normu 

mezinárodního práva, zatímco Verzijil nepokládá sebeurčení za hodné označení právní 

norma (Hannum 1990: 44-45; Howard 2003: 117).  

     Právo na sebeurčení tak nadále zůstává velmi vágní a nejasné. Mezi právníky a 

akademiky se objevují interpretace naprosto rozdílné a v dokumentech OSN jsou 

slavnostní prohlášení o právu všech národů na sebeurčení střídána zdůrazňováním 

územní celistvosti stávajících státních celků. Problematický je tak jak obsah tak i forma 

práva na sebeurčení.  
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2. Kolektivní práva – spor liberalismu a komunitarismu  

 
Vedle dilemat ohledně sebeurčení popsaných v předcházející kapitole je také nutné se 

alespoň okrajově zmínit o konfliktu, jež existuje o kategorii výše. Právo na sebeurčení 

není problematické jen samo o sobě, ale také jako reprezentant skupiny práv k níž 

náleží.  

     Držiteli práv mohou být jak jednotlivci, tak skupiny, na základě čehož rozlišujeme 

práva individuální a práva skupinová či kolektivní. Individuální práva byla navržena 

tak, aby chránila a uchovávala autonomii jednotlivců, zatímco práva kolektivní byla 

vypracována tak, aby chránila a uchovávala sklon jednotlivců k veřejným vazbám a 

společnosti. Držiteli individuálních práv jsou jednotlivci buď jako lidé a nebo jako 

členové specifických skupin (například občané určitého státu či členové menšinových 

komunit). Kolektivní práva jsou na druhou stranu držena společenskými jednotkami. 

V rámci mezinárodního práva jsou hlavními kolektivními právy právo na suverenitu 

států a právě právo na sebeurčení národů. V současnosti probíhá jak v akademických tak 

v politických kruzích diskuse ohledně podstaty individuálních a kolektivních práv, a to 

hlavně co se týče možnosti jak tato práva aplikovat na podstátní skupiny a jejich členy 

(Lyons a Mayall 2003, citováno v Preece 2005: 15), či obecněji, jak přizpůsobit kulturní 

a etnické požadavky v rámci širší liberální politické teorie (May, Modood a Squires 

2004: 4). Současná praxe však většinově uznává pouze individuální práva osob patřících 

k určité menšině, avšak ne kolektivní práva této menšiny samotné (Preece 2005: 15-16).  

     Mezi individuálními a kolektivními právy existuje konflikt založený na rozporu mezi 

zakladními hodnotami těchto práv.12 Západní společnost, pro niž je charakteristická 

liberální filosofie, považuje za základní hodnotu důstojnost a svobodu jednotlivce, 

z čehož také vyplývá výše zmíněná současná praxe, jíž dominují individuální práva. Po 

druhé světové válce byla i na mezinárodní úrovni jakákoli specifická práva skupin či 

menšin odmítána a ideálem se stala lidská práva jedince (Kymlicka 1995: 2). Do 80. let 

20. století pak převládala liberální politická filosofie liberálů jako jsou Ronald Dworkin 

                                                 
12 Konflikt mezi důstojností a svobodou jednotlivce jakožto základu liberalismu a individuálních práv a 
myšlenkou, že společnost předchází jednotlivci, jakožto východiska komunitarismu a kolektivních práv je 
však podle Willa Kymlicky pouhým počátkem sporu ohledně skupinových práv. Hlavním problémem je 
podle něj fakt, že skupinová práva znamenají, že jedincům náležejícím ke skupině, která je držitelem 
daného práva, přísluší právo, jež je jedincům mimo tuto skupinu odepřeno. Základem sporu je tak tvrzení 
zastánců kolektivních práv, že spravedlnost mezi skupinami vyžaduje, aby příslušníkům rozdílných 
skupin náležela rozdílná práva (1995: 46-47).  
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či John Rawls13, která byla široce považovaná za „[...] an authoritative and convincing 

presentation of the superior justice of liberal democratic societies (Lea 2000: 2).“14 

Základem této politické filosofie byla rovná individuální práva, jež byla považována za 

prostředek k dosažení individuální spravedlnosti a také spravedlnosti pro menšiny. 

Během 80. let však začaly být tyto tradiční liberální argumenty zpochybňovány (Lea 

2000: 1-2).   

     Hlavní kritikové liberalismu, mezi než patří mnozí představitelé marxismu a 

feminismu, argumentovali, že zaměření se liberalismu na individuální práva reflektuje 

atomistický, materialistický, instrumentální a konfliktní pohled na mezilidské vztahy 

(Kymlicka 1995: 26). Nejvýznamnější kritikové liberalismu poté pocházejí z řad 

komunitaristů či kolektivistů, jež zdůrazňují význam komunity a odmítají tvrzení, že 

zájmy komunity jsou zredukovatelné na zájmy jedinců, jež tuto komunitu tvoří. 

Komunitaristé dávají kolektivní práva naroveň s právy individuálními a obhajují je 

podobným způsobem, jakým liberálové obhajují práva individuální (Kymlicka 1995: 

47). 

     Hlavním argumentem komunitarismu je teze, že spravedlnost by měla jít dále za ideu 

rovných práv pro všechny občany a její součástí by mělo být také poskytnutí speciálních 

práv pro komunity a kulturní seskupení, aby mohly tyto komunity a jejich tradice přežít 

a čelit potenciálním hrozbám (Lea 2000: 2). Mnohé komunity, jak zmiňuje Chandran 

Kukathas, přitom opravdu kladou větší důraz na prosperitu komunity jako celku a 

společné cíle a zájmy jednotlivých členů komunity nejsou pro ně již tak významným či 

akutním problémem (2003: 176). Kromě toho prosperita komunity, rozvoj kultury a 

uchování tradic jsou podle názoru komunitaristů nepostradatelné pro správné definování 

jedince a pro osobní rozvoj každého člověka. Povaha jednotlivců je dána identitou 

společenství a každý jedinec je tak již předem vymezen kulturně danou strukturou 

hodnot, zájmů a rolí (Barša 1999: 69). Širší společenská socializace člověka v rámci 

historicky zakořeněné kultury je tedy podle názoru komuntaristů nezbytná pro 

umožnění předpokladů individualismu tolik vyzdvihovaného liberály. Ti však stále 

tvrzení komunitarismu odmítají a argumentují obavami z možného omezení práv a 

svobody jedince (Lea 2000: 3).  

                                                 
13 Mezi nejvýznamnější díla těchto autorů s překladem do čestiny patří Když se práva berou vážně 
(Dworkin, Ronald. 2001. Když se práva berou vážně. Přel. Zdeněk Masopust. Praha: Oikoymenh.) a 
Teorie spravedlnosti (Rowls, John. 1995. Teorie spravedlnosti. Přel. Karel Berka. Praha: Victoria 
Publishing).  
14 „[...] autoritativní a přesvědčivou prezentaci dokonalého práva v rámci liberálně demokratických 
společnostech.“ Autorský překlad.  
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     O usmíření liberalismu s komuntarismem se ve své knize Multicultural Citizenship: 

a Liberal Theory of Minority Rights pokouší kanadský politický filosof a liberál Will 

Kymlicka. Podle jeho názoru není liberalismus s myšlenkami komunitarismu v rozporu, 

jelikož neexistuje vnitřní konflikt mezi důrazem na jedince a ochranou komunity. Will 

Kymlicka v podstatě předkládá stejný argument jako komunitaristé, když říká, že 

přístup k vlastní kultuře a životaschopná komunita jsou nezbytné pro smysluplnou 

individuální volbu. K osobní autonomii člověka je tak nezbytné jeho kulturní zázemí. 

Na podporu svých tvrzení předkládá práce Ronalda Dworkina a Johna Rawlse, ve 

kterých se tito teoretikové liberalismu věnují významu kulturního kontextu pro jedince a 

jeho individuální volbu (1995: 82-87) a dodává, že „[g]roup-differentiated measures 

that secure and promote this access [to a societal culture] may, therefore, have a 

legitimate role to play in a liberal theory of justice (1995: 84).“15 Ochrana komunity a 

jejích tradic jsou tedy nezbytné pokud se má autonomie jedince, jakožto základ 

liberalismu, stát realitou. „For meaningful individual choice to be possible, individuals 

need not only access to information, the capacity to reflectively evaluate it, and freedom 

of expression and association. They also need access to a societal culture (1995: 84).“16 

Jak dále poznamenává Will Kymlicka, tradiční standarty lidských práv nejsou schopny 

vyřešit mnohé z těch nejvýznamnějších a nejkontroverznějších otázek týkajících se 

menšin, a proto je nutné tyto tradiční principy rozšířit o teorii práv menšin. Komplexní 

teorie spravedlnosti v multikulturním státě by poté měla zahrnovat jak univerzální práva 

všech jednotlivců bez ohledu na členství v určité skupině tak určitá skupinově rozlišená 

práva či speciální status pro kulturní menšiny (1995: 4-6).  

     Skupinově diferencovaná práva, kterými se Will Kymlicka ve své práci zabývá, jsou 

práva, která by podle něj měla být přijímána na ochranu menšin, jež dělí na národnostní 

a etnické. Tato práva zahrnují tři skupiny práv – práva na samosprávu, polyetnická 

práva a práva na speciální reprezantaci – a právo na sebeurčení patří do skupiny první 

(1995: 27). Will Kymlicka uvádí, že národnostní menšiny v mnohonárodních státech 

předkládají požadavky na určitou formu politické autonomie či územní kompetence a 

pouze ve vyjímečných případech, pokud se domnívají, že jejich sebeurčení je v daném 

státě neuskutečnitelné, se mohou také vyskytnout snahy o secesi. Sebeurčení je jím tedy 

                                                 
15 „[s]kupinově diferencovaná opatření, která chrání a podporují tento přístup [ke společenské kultuře], by 
proto mohla mít legitimní roli v liberální teorii spravedlnosti.“ Autorský překlad.  
16 „Aby byla smysluplná individuální volba možná, jedinci nepotřebují pouze přístup k informacím, 
kapacitu k jejich reflexivnímu zhodnocení a svobodu vyjadřování a sdružování. Potřebují také přístup ke 
společenské kultuře.“ Autorský překlad.  
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také chápano v širším kontextu autonomie neomezené pouze na nevměšování a 

nezávislý stát. Stejně jako Hurst Hannum tak také Will Kymlicka jako jednu z možných 

cest k jeho dostažení uvádí federalismus a také devoluci (1995: 27).  

     Právo na sebeurčení je tedy součástí širší skupiny kolektivních či skupinově 

diferencovaných práv, avšak jeho postavení je poněkud jiné a to také proto, že toto 

právo patří nejen mezi práva kolektivní, ale spadá i do kategorie práv individuálních. 

Držitelem práva na sebeurčení je proto každý jedinec. Na mezinárodní úrovni, kde je 

právo na sebeurčení právem kolektivním, jsou poté držitely tohoto práva národy 

(Howard 2003: 117). Také díky této „obojetnosti“ práva na sebeurčení je toto právo na 

jednu stranu nadšeně přijímáno a na stranu druhou selektivně aplikováno a rozdílně 

interpretováno. Jak poznamenává Stephen Schecter, „[s]elf-determination is a concept 

that manages to combine individual and collective rights without mentioning either. It 

has a better press than [other] collective rights, since the self makes us think of the 

individual (Lea 2000: Abstract).“17    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 „[s]ebeurčení je koncept, kterému se podařilo zkombinovat individuální a kolektivní práva, aniž by se o 
žádných z nich zmínil. Má lepší nátlak než [ostatní] kolektivní práva, jelikož to sebe nás nutí myslet na 
jednotlivce.“ Autorský překlad.  
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3. Sebeurčení původních národů    

 
Ve všech částech světa dnes žije celkem asi 300 miliónů18 původních obyvatel 

představujících tak čtyři % světové populace (Baer 2005: 246). Původní národy si 

uchovaly kulturní, sociální, ekonomické a politické charakteristiky, kterými se liší od 

majoritních společností, ve kterých žijí. Jsou držitely jedinečných kultur, jejichž 

součástí je rozdílný vztah k ostatním lidem a životnímu prostředí, avšak zároveň také 

nejohroženější či nejzranitelnější skupinou lidí (Baer 2005: 247). Jak uvádějí Abdullah 

Al Faruque a Najnin Begum: „Although the history of different indigenous peoples may 

differ, they have a common history of oppression, subordination and subjugation either 

by the dominant minority group, or majority people or colonisers (2004: 1).“19 Původní 

národy po celém světě byly násilně vyháněny ze své půdy, zbavovány vlastní kultury a 

nároku na vlastní způsob života, a práva jim byla odepírána jak v rámci právních 

systémů jednotlivých zemí tak v rámci právního systému mezinárodního (2004: 1).      

     Cílem této kapitoly je představit problematiku práva na sebeurčení původních národů 

a provést analýzu jejich postavení v rámci mezinárodního práva. Nejprve je třeba 

přistoupit k definici původních národů a také představit jejich požadavky a koncepci či 

představu práva na sebeurčení. Dále se kapitola zabývá základy nároku původních 

národů a poslední, čtvrtá, část je poté věnována vývoji jejich postavení v rámci 

mezinárodního systému se zaměřením na právo na sebeurčení.   

 
 
3.1 Definice původních národů  

 
Otázka po definici původních národů, či kdo k této kategorii náleží a podle jakých 

kritérií, zůstává nadále otázkou velmi spornou. Toto reflektuje jak nedostatek konsensu 

v rámci mezinárodního společenství, tak také přetrvávající nadřazený a patriarchální 

pohled západní společnosti. Kolonizátoři se na původní národy dívali jako na „ty druhé“ 

v kontrastu k vlastní kulturní a intelektuální nadřazenosti. Původní obyvatelé byli 

chápani jako nezpůsobilí vlastní správy či jako svěřenci nedosahující dostačujícího 

                                                 
18 Toto číslo uvedl ve svém projevu při zahájení roku 1993 jakožto Mezinárodního roku původních 
národů světa tehdejší generální tajemník OSN Boutros Boutros-Ghali, avšak například zpráva World 
Watch Institute „State of the world“ také z roku 1993 operuje s číslem 190 – 635 miliónů. Tyto početní 
rozdíly souvisejí s definicí původních národů a s otázkou koho je možné považovat za původní obyvatele 
(Baer 2005: 246).    
19 „Ačkoli historie různých původních národů se může lišit, sdílí společné dějiny útlaku, podřízenosti a 
podrobení buď ze strany dominantní menšiny a nebo ze strany většinového národa či kolonizátorů.“ 
Autorský překlad.  
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politického rozvoje, aby mohli být označeni za národy, potřebující tak otcovskou 

ochranu svých kolonizátorů.20 Také první mezinárodní dokument, který se věnoval 

původním národům, je definoval jako obyvatelstvo, jehož ekonomické a sociální 

poměry jsou na nižší úrovni rozvoje. Tímto dokumentem byla Úmluva č. 107 

Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization Convention, No. 107) 

z roku 1957, jejímž hlavním záměrem bylo podpořit integraci původních obyvatel 

s majoritními společnostmi. Tento pohled odráží koloniální názor na původní národy 

jakožto na zaostalé a necivilizované a nerespektuje jejich vlastní sebereflexi (Kymlicka 

1995: 22; Otto 1995: 80-81). 

     Dalším dokumentem, jež měl přinést nový pohled a také definici původních národů, 

byla studie OSN o problematice diskriminace původních obyvatel (Study of the 

Problem of Discrimination against Indigenous Populations), jejímž vedením byl 

pověřen José R. Martínez Cobo. Studie, která byla dokončena v roce 1987, definovala 

původní národy jako ty, jež „[...] having a historical continuity with pre-invasion and 

pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct 

from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. 

They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, 

develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic 

identity, and the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their 

own cultural patterns, social institutiones and legal systems (UN 1986).“21 José R. 

Martínez Cobo však vyjádřil jistou neochotu k poskytnutí této definice, jelikož podle 

jeho názoru je právem původních národů samotných definovat kdo je a kdo není jejich 

členem (Otto 1995: 81). I přes tuto výhradu byla definice původních národů Josého R. 

Martíneze Coba široce přijata a i v současnosti je pokládána za definici nejkomplexnější 

(Al Faruque a Begum 2004: 5).  

     Definice Josého R. Martíneze Coba představuje významný posun, jelikož se 

zaměřuje na vazby původních národů k historickým územím a půdě, čímž je odlišuje od 

ostatních etnických menšin, a také, v kontrastu k integraci do majoritní společnosti, 

                                                 
20 Tento postoj evropských kolonizátorů k původním národům bývá označován jako „břemeno bílého 
muže“.  
21 „[...] majíc historickou souvislost s předinvazními a předkoloniálními společnostmi, jež se vyvinula na 
jejich územích, se pokládají za odlišné od ostatních sektorů společností nyní převažujících na těchto 
územích či na jejich částech. V současnosti tvoří nedominantní sektory společnosti a jsou odhodlaní 
k zachování, rozvíjení a přenesení svých zděděných území a etnické identity na budoucí generace, jakožto 
základu své pokračující existence jako národů v souladu se svými vlastními kulturními vzorci, sociálními 
institucemi a právními systémy.“ Autorský překlad.  
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zdůrazňuje potřebu kulturní ochrany. Těchto základních linií se poté drží i ostatní 

definice původních národů. 

     Will Kymlicka a Jennifer J. Preece dělí menšiny na menšiny etnické a menšiny 

národnostní, přičemž původní národy jsou pro oba tyto autory zvláštní skupinou v rámci 

menšin národnostních (1995: 10; 2005: 179). Kymlicka je definuje jako „[...] previously 

self-governing, territorially concentrated cultures [incorporated] into a larger state 

[which] typically wish to maintain themselves as distinct societies alongside the 

majority culture, and demand various forms of autonomy or self-government to ensure 

their survival as distinct societies (1995: 10).“22 Další pohled, jež je pohledem více 

flexibilním, přináší Benedict Kingsbury, podle nějž by měla definice původních národů 

představovat jakousi kompilaci různých podmínek a znaků, které jsou řazeny do třech 

skupin. První skupinu tvoří nutné podmínky mezi něž autor začleňuje sebeoznačení 

jakožto odlišné etnické skupiny, historickou zkušenost rozvrácení a vykořisťování, 

dlouhé spojení s regionem a přání zachování odlišné identity. Další skupinou jsou 

relevantní znaky, jež zahrnují nedominanci v rámci státní či regionální společnosti, 

bližší kulturní spojení s určitým územím a historickou návaznost na předchozí obyvatele 

daného území, a skupinu poslední poté tvoří ostatní relevantní znaky jako socio-

ekonomické a socio-kulturní odlišnosti od okolní společnosti a rozdílné vnější 

charakteristiky jako je jazyk, materiální a spirituální kultura a další (Kingsbury 1998, 

citováno v Al Faruque a Begum 2004: 4-5).  

     Podobným způsobem jako Benedict Kingsbury postupuje také Pracovní skupina 

zabývající se původním obyvatelstvem při OSN (Working Group on Indigenous 

Populations, WGIP), jež vyzdvihuje čtyři hlavní znaky, které by měla obsahovat každá 

definice původních národů. Těmito znaky jsou časové prvenství co se týče držení a 

užívání určitého území, dobrovolné zachování kulturní odlišnosti, sebeoznačení stejně 

tak jako uznání ostatními skupinami a státními autoritami jakožto odlišné skupiny a 

zkušenost podrobení, opomíjení, vyvlastnění, vyloučení či diskriminace (Kenrick a 

Lewis 2004: 5). WGIP tak představila jakýsi návod jak postupovat při definování 

původních národů, avšak jedna platná mezinárodně uznávaná definice původních 

národů neexistuje. Nejrelevantnější definicí tak setrvává definice Josého R. Martíneze 

Coba.  

                                                 
22 „[...] dříve samosprávné, územně koncentrované kultury [začleněné] do většího státního celku, [jež] si 
příznačně přejí zachovat se jako odlišné společnosti vedle většinové kultury a jež požadují různé formy 
autonomie či samosprávy k zajištění svého přežití jakožto odlišných společností.“ Autorský překlad.   
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     Stejně jako zůstává problematickou samotná definice původních národů, problémem 

je také otázka, na koho konkrétně se tato definice vztahuje. Existují skupiny, které 

v rámci OSN bojují za své uznání jakožto původního národa, avšak v určitých případech 

je toto zařazení všeobecně uznáváno a shodnou se na něm jak teoretici, tak OSN. Mezi 

tyto případy patří kromě původních obyvatel Ameriky a Nového Zélandu také původní 

obyvatelé Austrálie (May, Modood a Squires 2004: 179). Tyto skupiny, jak zmiňuje 

John Bowen, posloužily jako určité prototypy pro úvahy o původních národech (2000)23 

a díky tomuto faktu je proto možné totu jinak významnou otázku opomenout a obejít ji 

konstatováním, že aplikace definice původních národů na konkrétní skupiny obyvatel 

může být v jistých případech problematická, avšak Aborigini a Ostrované z Torresova 

průlivu, kteří jsou subjektem této studie, mezi tyto případy zcela jednoznačně nepatří.  

 
 
3.2 Koncepce sebeurčení 

 
Původní národy byly jakožto držitelé práva na sebeurčení vyloučeni (viz kapitola 3.4) a 

na jejich názory a přání nebyl při vytváření politických systémů v jejich domovinách 

brán ohled. I přes různé historické zkušenosti a rozmanité situace, ve kterých se dnes 

nacházejí, původní národy po celém světě sdílejí obdobné cíle a touhy. A přestože 

konkrétní vyjádření těchto cílů a snah se může lišit, všechny skupiny usilují o prosazení 

svého práva na sebeurčení (Wong 1994). Otázkou nyní je, co se skrývá pod koncepcí 

sebeurčení původních národů, nebo-li jak původní národy sebeurčení chápou a co 

konkrétně si pod tímto pojmem představují.   

     Nejprve je třeba říci, jak poznamenává bývalá předsedkyně WGIP Erica-Irene Daes, 

že „[...] self-determination of indigenous peoples does not include external self-

determination, political independence, or secession (Daes 1986, 1989, 1993, citováno v 

Howard 2003: 144)“24, a je tedy něčím naprosto odlišným od koncepce sebeurčení 

jakožto prosté nezávislosti. Pojetí sebeurčení původních národů je pojetím velice 

komplexním, zahrnujícím mnoho aspektů a konkrétních práv. Larissa Behrendt, 

profesorka práv a Aboriginka, představuje tyto práva jako jakési „spektrum práv“ 
                                                 
23 John Bowen ve svém článku pod názvem Should We Have a Universal Concept of ‘Indigenous   

Peoples‘ Rights‘? pokazuje na existenci významného časového úseku mezi osídlením Ameriky, Austrálie 
a Nového Zélendu původními národy a příchodem evropských kolonizátorů jakožto na faktor, jež toto 
jednoznačné zařazení umožňuje. Do kontrastu proti těmto skupinám původních národů poté staví skupiny 
obyvatel v Asii a Africe, kde tato „časová díra“ neexistuje a situace je zde proto mnohem 
komplikovanější (2000).  
24 „[...] sebeurčení původních národů nezahrnuje vnější sebeurčení, politickou nezávislost či secesi“ 
Autorský překlad.  
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(„spectrum of rights“), jež dělí na tři části. Na jednom konci tohoto spektra se nacházejí 

rovnostní a přístupová práva, jež obsahují právo na rovné zacházení či právo na přístup 

ke vzdělání, zdravotní péči a bydlení, a na konci druhém poté stojí práva na autonomii, 

které zahrnují právo na správu vlastních záležitostí či právo na zapojení do 

rozhodovacích procesů s dopadem na životy původních národů. Prostřední část spektra 

poté tvoří práva původních národů, jež představují právo na půdu a přírodní zdroje, 

právo lovu a rybaření, právo na vlastní jazyk, kulturu a tradice a právo na duševní 

vlastnictví (2005a: 138; 2005b: 5). Oproti nezávislosti sebeurčení původních národů 

tedy znamená spíše autonomii, samosprávu či vnitřní sebeurčení a sebeidentifikaci 

(Howard 2003: 151; Behrendt 2005a: 138) a jeho součástí jsou jak speciální práva 

původních národů25 tak práva, jež náleží všem lidem (Behrendt 2005a: 142).  

     Souhrnně je poté možné sebeurčení popsat jako rozhodování o vlastní budoucnosti či 

jako „[...]  a vision of what we would like our communities to be like and the way we 

want to live our lives as Indigenous people (Behrendt 2005a: 138, 142).“26 Nedílnou 

součástí sebeurčení původních národů je tak vytvoření nové identity postavené na 

vlastní sebereflexi a odproštěné od koloniální konstrukce identity původních národů 

jako „těch druhých“ (Otto 1995: 74) a vyjednání určitého stupně autonomie či 

samosprávy v rámci státu, jež by umožňoval rozhodování o vlastních záležitostech. 

Další výše zmíněnou nezbytnou podmínkou sebeurčení původních národů je poté 

přiznání práva na půdu a přírodní zdroje. Původní národy deklarují, že bez uznání práva 

na půdu, na které mají jakožto její původní obyvatelé právní nárok (native title)27, není 

možné dosáhnout sebeurčení. Držení půdy a přístup na ni jsou úzce provázány 

s koncepcí vlastní identity původních národů a kromě toho také poskytují zdroj 

ekonomického růstu a rozvoje, čímž umožňují autonomii a ekonomickou soběstačnost 

(Kauffman 2004: 8). Půda pro původní národy však představuje více než jen 

pozemkový majetek a spíše než aspekty ekonomické, jako v případě západního 

                                                 
25 Speciální práva, jež mají sloužit k ochraně jedinečných kultur původních národů, zahrnují podle Larissy 
Behrendt také práva, která v podstatě speciálními právy nejsou a jejichž držiteli jsou všichni lidé. Jako 
příklad udává autorka právo na ochranu jazyka a kulturního dědictví. Důvodem, proč jsou tato práva 
zahrnuta do práv původních národů, je poté fakt, že v rukou původních obyvatel jsou mnohem 
zranitelnější (2005b: 5).  
26 „[...] vizi našich komunit tak, jak bychom je chtěli, a způsob, jakým chceme žít naše životy jakožto 
původní obyvatelé.“ Autorský překlad.  
27 „Native title“ jakožto nárok původních národů na půdu a vodstvo vychází z tradičního propojení 
původních národů s půdou, z jejího držení a osídlení, a je to tedy právo, jež má svůj původ v tradičním 
zvykovém právu původních národů (Bartlett 2004: 22).  
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liberálního myšlení, kde jedním ze základních práv jedince je soukromé vlastnictví 

půdy28, převládají v jejich vztahu k půdě aspekty spirituální (Otto 1995: 76-77).  

     Tento rozdíl v myšlení původních národů a západních liberálních demokracií se poté 

projevuje v celé koncepci sebeurčení. Původní národy sice přijaly západní terminologii, 

avšak pokusily se ji naplnit jinými významy. Mnozí autoři29 přesto uvádějí, že užívání 

pojmů jako sebeurčení, suverenita či autonomie původními národy, je velmi 

problematické, jelikož zahrnuje „[...] applying an alien liberal legal category (Otto 

1995: 73).“30 Za řešení tohoto problému je poté možno považovat změnu interpretace 

těchto pojmů ve vztahu k původním národům na straně západních liberálních 

demokracií (Kerriush 2002, citováno v Reilly 2006: 409), avšak například podle názoru 

Taiaiake Alfreda by východiskem spíše mělo být upuštění od užívání západní 

terminologie ze strany původních národů (Alfred, citováno v Reilly 2006: 410). Dianne 

Otto se poté přiklání k řešení prvnímu, jelikož bezvýhradné odmítnutí západní 

terminologie by podle jejího názoru znamenalo riziko, že nebude existovat jazyk, 

kterým by bylo možné vyřknout požadavky původních národů (1995: 73-74). 

     Požadavek původních národů na přiznání práva na sebeurčení a speciálních práv, jež 

toto právo nezbytně obsahuje, tedy není požadavkem na nezávislost a vytvoření 

vlastního státu, ani na privilegované postavení v rámci státu. Původní národy stejně tak 

jako Iris Marion Young (viz kapitola 1.2) nepojímají právo na sebeurčení jako právo na 

nezávislost a nevměšování, avšak jako možnost prosadit si vlastní představu života 

v rámci vztahů se státem a společností (2004: 186-188). Sebeurčení tak spíše než 

nevměšování znamaná soužití a spolupráci a vztahy mezi státem a původními národy by 

proto měly být založeny na „[...] free and informed consent and co-operation (Howard 

2003: 148)“31 namísto „[...] consultation and participation (Howard 2003: 148)“32.  

     Tato představa sebeurčení jakožto soužití a spolupráce souvisí s obecným pohledem 

původních národů na společnost a místo člověka v ní. Jak uvádí Robert N. Clinton, 

původní národy pokládají člověka za přirozeně sociální bytost nacházející se v 

                                                 
28 Soukromé vlastnictví půdy a jiných statků a jejich využití k ekonomickému rozvoji má v 
klasické liberální teorii nezanedbatelnou roli. Například John Locke, jako jeden z nejvýznamnějších 
myslitelů počátků liberalismu, pokládal právo každého jedince na soukromé vlastnictví za přirozené a 
neodcizitelné a ochranu soukromého vlastnictví také viděl jako hlavní důvod existence státu (Locke 1992: 
85-86).  
29 Otázce přijetí západního pojmosloví jakožto určité terminologické asimilace původních národů, jež 
vede také k asimilaci obsahové, se věnují například Dianne Otto (1995: 73-74) či Alexander Reilly (2006: 
408-410). 
30 „[...] aplikaci cizí liberální právní kategorie.“ Autorský překlad. 
31 „[...] svobodném a informovaném souhlasu a spolupráci“ Autorský překlad.  
32 „[...] konzultování a spoluúčasti.“ Autorský překlad.  
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rámci systému vztahů. Tyto rodinné, příbuzenské a společenské vazby poté na rozdíl od 

izolace vyžadují ze strany jejích členů vzájemný respekt a zároveň umožňují jejich 

autonomii. Myšlenka spolupráce stejně tak jako skupinových práv je tak přirozeným 

způsobem myšlení původních národů (1990, citováno v Howard 2003: 139). Cílem 

speciálních skupinových práv původních národů pak je podle Justina Kenricka a 

Jeromeho Lewise namísto privilegovaného postavení33 dosažení rovných práv 

založených na přiznání legitimity ekonomických, sociálních a kulturních základů jejich 

způsobu života (2004: 9).   

     Vedle koncepce sebeurčení, autonomie a skupinových práv také pojímání suverenity 

původních národů se podstatně liší od pojetí západního, jež suverenitu klade na roveň 

s nezávislostí a státností (viz kapitola 1.2), a pro mnoho původních obyvatel není 

pochyb o tom, že jejich suverenita bez ohledu na zkušenost kolonizace a postoj 

mezinárodního či vnitrostátního práva stále trvá (Otto 1995: 72, 83).34  

 
 
3.3 Základy nároku původních národů  

 
Zastánci práv původních národů a původní obyvatelé sami předkládají mnoho 

argumentů pro přiznání nároku na sebeurčení, avšak argumentem základním je 

prvenství v osídlení konkrétního území a zkušenost kolonizace. Tato skutečnost 

původní národy odlišuje od ostatních etnických menšin a představuje také základ jejich 

definice (Bowen 2000). Původní národy si běžným způsobem nevybraly stát, ve kterém 

se v současnosti nacházejí, ale byli do tohoto státu kooptovány jako důsledek 

kolonizace. Oproti imigrantům a uprchlíkum, kteří odešli za hranice svých států, 

původní národy zůstávají v rámci svých historických teritorií avšak během času se 

kolem nich vytvořily nové hranice a státy. Je to právě toto historické spojení původních 

národů s územím, jež obývají, a tato nedobrovolná povaha jejich začlenění mezi 

existující politické hranice, které se stali argumentem pro sebeurčení původních národů 

(Preece 2005: 179).  

                                                 
33 Názor, že v rámci požadavku na speciální skupinová práva usilují původní národy o privilegované 
postavení, zastává například Adam Kuper, jež pokládá hnutí původních národů za pravicové, 
protipokrokové a zpátečnické. Adam Kuper argumentuje, že původní národy zakládají své požadavky na 
ideologii původu, což připomíná ideologii národního socialismu a apartheid (2003a, 2003b, citováno v 
Kenrick a Lewis 2004: 4).  
34 Mezi zastánce tohoto názoru patří například Pat Dodson, Paul Coe, Michael Mansell (Otto 1995: 72,83) 
a Larissa Behrendt (Behrendt 1995: 11), jakožto představitelé původních obyvatel Austrálie. 
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     Před příchodem kolonizátorů užívaly původní národy jakožto národy suverénní 

vlastního sebeurčení a současný diskurz jejich sebeurčení je tedy založen na „[...] the 

claim of a prior inherent sovereignty that has existed from time immemorial and 

continues to run, a claim that colonial powers have consistently denied juridical 

validation (Otto 1995: 84).“35 Abdullah Al Faruque a Najnin Begum také uvádějí, že 

suverenita původních národů časově předchází existenci moderních států, jež si nyní na 

suverenitu nad nimi činí nároky, a jako další argument podporující práva původních 

národů zmiňují „[...] historical suffering and a disproportionately disadvantaged present 

condition (2004: 20).“36 

     Také Justine Kenrick a Jerome Lewis se vydávají v rámci své obhajoby práv 

původních národů obdobným směrem, když rozlišují argumenty pozitivní a negativní. 

Argumentem negativním je právě zkušenost kolonizace, diskriminace, vyloučení a 

vyvlastnění a argument pozitivní poté představují sociální, ekonomické a kulturní 

praktiky, pomocí nichž původní národy prožívají svůj vztah k půdě, zdrojům a ostatním 

lidem (2004: 7). Je třeba mít na paměti, že původní národy nejsou jen oběťmi 

diskriminace, avšak že jsou také držitely jedinečných kultur. Jejich znalosti o prostředí, 

ve kterém žijí, způsob nazírání světa a vztah, jež chovají k půdě a přírodním zdrojům, je 

třeba chránit, jelikož přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a správné péči o životní 

prostředí (UN 2007b).  

     Tento pozitivní argument by měl být podle Dianne Otto argumentem 

nejvýznamnějším. Pohled na původní národy jakožto na oběti diskriminace a 

představitele nedominantních a znevýhodněných skupin je podle této autorky pohledem 

totožným s hlediskem Úmluvy č. 107 Mezinárodní organizace práce (viz kapitola 3.1) a 

znamená tak přetrvávající paradigma kolonializmu. Namísto paternalistické interpretace 

původních obyvatel jakožto obětí bezpráví a nositelů křivd je třeba chápat je jako autory 

vlastního osudu a představitele důstojných národů a unikátních kultur (1995: 83).  

     Pokud se však budeme držet linie argumentů negativních, je poté, jak poznamenává 

Alexander Reilly, z praktického hlediska dalším argumentem pro sebeurčení původních 

národů fakt, že funkční samospráva sama o sobě slouží jako prostředek ke zlepšení 

                                                 
35 „[...] nároku postaveném na předchozí původní suverenitě, jež existovala od časů pradávných a jež stále 
trvá, nároku, kterému koloniální velmoci důsledně odepřely právní potvrzení.“ Autorský překlad.  
36 „[...] utrpení v minulosti a nepoměrně znevýhodněný současný stav.“ Autorský překlad.  
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sociálních a ekonomických podmínek skupin, jež ji vykonávají (2006: 404). 37 Naopak 

z hlediska teoretického či filosofického, jakým je již zmíněný pohled komunitaristů, je 

možno předložit argument, že opravdové rovnosti a spravedlnosti je možno dosáhnout 

pouze tak, že s některými skupinami jednáme jinak než s ostatními (Bowen 2000). 

 
 
3.4 Sebeurčení původních národů v rámci OSN – Deklarace práv původních 
národů 

 
Tradiční stanovisko mezinárodního práva, do značné míry vytvořené evropskou právní 

tradicí, bylo po dlouhou dobu nepřátelské vůči konceptu práv původních národů (Al 

Faruque a Begum 2004: 7). Také po založení OSN a procesu dekolonizace následujícím 

po druhé světové válce zůstaly původní národy vyjmuty z kategorie držitelů práva na 

sebeurčení a jejich nerovná sociální a ekonomická pozice byla chápána jako důvod 

k výraznějším asimilačním snahám. Rezoluce 1541 a Deklarace o poskytnutí 

nezávislosti koloniálním zemím a národům vyloučily původní národy z možné aplikace 

práva na sebeurčení, jelikož toto právo omezily pouze na teritoria koloniálního typu, a 

pro původní národy žijící na územích suveréních států tak postavily bariéru. Argument 

vnitřní kolonizace neměl poté také žádný význam, a to kvůli dalším omezením práva na 

sebeurčení, jež tyto dva dokumenty stanovily. Omezením prvním byl požadavek, že 

národ usilující o právo na sebeurčení nesmí sdílet teritorium se svým kolonizátorem, a 

druhým problémem zůstal poté článek šest Deklarace o poskytnutí nezávislosti 

koloniálním zemím a národům zdůrazňující teritoriální integritu států. Avšak vzhledem 

ke koncepci sebeurčení původních národů, jež se podstatně liší od pojetí vyplývajícího 

z dokumentů OSN, byla největší bariérou přístupu původních národů k právu sebeurčení 

koncepce tohoto práva jakožto práva na nezávislost a vlastní stát. 

     Jak však zmiňují Abdullah Al Faruque a Najnin Begum, proces dekolonizace přesto 

určitým způsobem urychlil a podpořil hnutí za práva původních národů, jelikož napadl 

samotnou myšlenku podrobení jednoho národa druhým a vnucení cizí kultury a 

politického systému (2004: 9). Dekolonizace stejně tak jako prosazení se lidských práv 

naznačují určitý vývoj směřující k větší rovnosti a spravedlnosti v rámci států i 

mezinárodního společenství a podtrhují dynamický charakter mezinárodního práva 

(Xanthaki 2005: 20). Evoluce mezinárodních principů a práv se poté projevuje také na 

                                                 
37 Tento poznatek byl hlavním závěrem projektu Harvardské univerzity o ekonomickém rozvoji 
původních národů Spojených států, jež byl dokončen v roce 2004. Závěry je možné nalézt na 
http://www.jopna.net/pubs/jopna_2004-02_Governance.pdf (Reilly 2006: 404-405).  
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právu na sebeurčení, jehož význam „[...] has been expanding in order to accommodate 

the changing needs of the international community at different periods (Xanthaki 2005: 

15)“38. Od zmínky o sebeurčení jakožto principu mezinárodního práva v rámci Charty 

OSN se sebeurčení stalo právem náležejícím všem národům zakotveným v rámci 

mezinárodních úmluv (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech) a také jeho 

konkrétní obsah byl podroben určitému vývoji. Po přijetí těchto mezinárodních úmluv 

se postupně projevil posun v rámci mezinárodních dokumentů a právnické literatury 

směrem k vnitřním aspektům sebeurčení (Xanthaki 2005: 17).39   

     Výraznějšího pochopení pro svou situaci a požadavky ze strany OSN se původní 

národy dočkaly na počátku 80. let. José R. Martínez Cobo během svého vedení studie o 

problematice diskriminace původních obyvatel doporučil zřízení orgánu v rámci OSN, 

který by zkoumal rozvíjející se právní a politickou situaci původních národů, a jeho 

doporučení bylo dále posíleno závěry dvou konferencí nevládních organizací o 

diskriminaci původních národů, jež se konaly v Ženevě v letech 1977 a 1981. Následně, 

Ekonomická a sociální rada OSN pověřila rezolucí 1982/43 Subkomisi pro prevenci 

diskriminace a ochranu menšin (UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination 

and Protection of Minorities)40 vytvořením Pracovní skupiny zabývající se původním 

obyvatelstvem (WGIP)41. WGIP, jež je součástí této subkomise od roku 1982, byla poté 

v roce 1985 pověřena vytvořením návrhu Deklarace práv původních národů, čemuž 

věnovala svá každoroční setkání až do roku 1993, kdy byl návrh dokončen (Howard 

2003: 141; UN 1995).  

     Dalším významným soudobým posunem směrem k přiznání práv původních národů 

byla poté kromě vytvoření WGIP také revize Úmluvy ILO č. 107. Mezinárodní 

organizace práce přijala v roce 1989 novou úmluvu (Úmluva č. 169), jež apeluje na 

státy, aby respektovaly integritu původních národů. Úmluva dále uznává právo 

                                                 
38 „[...] se postupně rozšiřoval za účelem vyhovění měnících se potřeb mezinárodní komunity v různých 
obdobích.“ Autorský překlad.  
39 Jedním z prvních dokumentů, jež odráží tento posun byl Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a 
spolupráci v Evropě (Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, nebo-li tzv. 
Helsinská deklarace) z roku 1975, jehož součástí je i zmínka o právu všech národů na určení svého 
vnitřního a vnějšího statutu.  Vídeňská deklarace z roku 1993 poté rozšířila právo na sebeurčení také na 
národy, jejichž vláda nereprezentuje všechny občany bez jakýchkoli rozdílů (Xanthaki 2005: 17-19).  
40 Ekonomická a sociální rada změnila v roce 1999 název této subkomise na Subkomisi pro podporu a 
ochranu lidských práv (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights) 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/subcom/index.htm).  
41 WGIP se podrobně zabývá například Bradley Reed Howard ve své knize Indigenous peoples and the 
state: the struggle for native rights (2003) či Joshua Castellino a Niamh Walsh ve svém sborníku 
International Law and Indigenous Peoples (2004).  
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původních národů na účast při vytváření politik a opatření pro jejich vlastní ochranu, 

přiznává původním národům právo na půdu a přírodní zdroje a klade důraz na jejich 

vlastní identifikaci (Swepston 2004: 56-57). Právně závazná Úmluva č. 169 a Deklarace 

práv původních národů, ačkoli na rozdíl od úmluvy je dokumentem právně 

nezávazným, poté představují poslední vývoj a maximum, jehož původní národy 

v rámci OSN dosáhly.  

     WGIP zvolila formu deklarace namísto úmluvy právě pro její právní nezávaznost, 

aby tak umožnila její snažší prosazení a dokonalejší interpretaci práv. Kromě toho má 

deklarace stále významný nátlakový potenciál k ovlivnění vnitrostátních politik a 

legislativy (Eide 1985, Alfredsson 1986, citováno v Howard 2003: 154). I přes tuto 

strategii však vyjednávání trvala téměř čtrnáct let a Deklarace práv původních národů 

byla přijata Valným shromážděním OSN až 13. září 2007 (UN 2007a). Jak uvádí Lars-

Anders Baer, byli to právě otázka sebeurčení původních národů, konflikt individuálních 

a kolektivních práv a problém práva na půdu a přírodní zdroje, jež znamenali největší 

překážky přijetí deklarace (2005: 253). 

     Preambule Deklarace práv původních národů prohlašuje, že „[...] all peoples 

contribute to the diversity and richness of civilizations and cultures, which constitute the 

common heritage of humankind (UN 2007b),“42 a potvrzuje rovnost původních národů 

mezi národy ostatními a zároveň uznává právo všech národů na rozdílnost, na 

považování se za rozdílné a na respektování této rozdílnosti druhými. Článek tři poté 

vyhlašuje právo původních národů na sebeurčení, jehož definice zůstává stejná jako v 

případě Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům43, přičemž 

článek čtyři tuto definici sebeurčení dále rozvíjí jako zahrnující „[...] the right to 

autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as 

well as ways and means for financing their autonomous functions (UN 2007b).“44 Tyto 

dva články je třeba číst v souvislosti s článkem 46, jež říká, že nic z této deklarace by 

nemělo být vykládáno jako vybízející k jakékoli činnosti, jež „[...] would dismember or 

                                                 
42 „[...] všechny národy se podílejí na roznamitosti a bohatství civilizací a kultur, jež tvoří společné 
dědictví lidstva,“ Autorský překlad.   
43 „[národy] vyhlašují podle tohoto práva svobodně svůj politický status a uskutečňují podle něho svůj 
hospodářský, sociální a kulturní rozvoj[.]“ Překlad podle Veselý, Zdeněk, ed. 2001. Světová politika 20. 
století v dokumentech (1945 - 1990). Praha: Vysoká škola ekonomická, s. 326.  
44 „[...] právo na autonomii či samosprávu ve věcech týkajících se jejich vnitřních a lokálních záležitostí 
stejně tak jako na způsoby a prostředky k financování svých autonomních činností.“ Autorský překlad.   



 36 

impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and 

independent States (UN 2007b).“45 

     Dalšími významnými články, jež se týkají práva původních národů na sebeurčení, 

jsou články 26 a 33, které původním národům přiznávají právo na určení své identity 

podle vlastních zvyků a tradic (článek 33) a právo na půdu a přírodní zdroje. Článek 26 

dále ukládá povinnost států k právnímu uznání a ochraně práva na půdu a přírodní 

zdroje, jež by měli být prováděny s náležitým respektem vůči zvykům, tradicím a 

systému držení půdy původních národů (UN 2007b). 

      Práva uvedená v deklaraci představují podle článku 43 „[...] the minimum standards 

for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world (UN 

2007b)“46 a pokrývají celé „spektrum práv“ Larissy Behrendt. Preambule a článek 33 

představují prostor pro vytvoření nové identity původních národů odproštěné od 

paradigmat kolonializmu, otevřené vlastní sebereflexi původních národů a uznávající 

jejich důstojnost a význam. Články tři, čtyři a 26 poté přiznávají původním národům 

právo na půdu a přírodní zdroje a právo na sebeurčení představující autonomii či 

samosprávu v rámci státu, jež umožňuje rozhodování o vlastních záležitostech, čímž 

deklarace zahrnuje všechny nedílné součásti sebeurčení původních národů.  

     Deklarace tak teoreticky přiznává původním národům právo na sebeurčení podle 

jejich vlastní koncepce, avšak otázkou zůstává jeho uskutečnění. Deklaraci jako právně 

nezávaznému dokumentu není zajištěna vymahatelnost a navíc fakt, že Austrálie, 

Spojené státy, Nový Zéland a Kanada jakožto státy, jež mají v rámci svých hranic jasně 

identifikovatelné původní národy, hlasovaly proti deklaraci47, vyjadřuje nevůli a 

neochotu těchto států uvést ji do praxe. Problémem také zůstává vymezení autonomie, 

jelikož takto stanovený koncept sebeurčení neříká nic o jeho konkrétním obsahu. Tim 

Rowse tuto otázku pojmů a jejich náplně aplikuje obecně na skupinová práva, jež mají 

podle něj právě jen tolik integrity, kolik jí mají politické organizace, které tyto 

skupinové zájmy reprezentují. Pokud neexistuje žádná reprezentace zájmů původních 

národů, pak existuje jen velmi malý či dokonce žádný politický efekt jejich 

skupinových práv, jež tak zůstávají prázdným pojmem (Rowse 1998: 97). Jak 

poznamenává Dianne Otto, charakterizování sebeurčení původních národů ve shodě s 

                                                 
45 „[...] by rozdělila či oslabila, naprosto či částečně, teritoriální integritu či politickou jednotu suveréních 
a nezávislých států.“ Autorský překlad.  
46 „[...] minimální standardy pro přežití, důstojnost a blaho původních národů světa.“ Autorský překlad.  
47 Deklarace práv původních národů byla přijata 143 hlasy, přičemž hlasy proti byly 4 (Austrálie, Kanada, 
Nový Zéland a Spojené státy) a abstencí bylo 11(UN 2007a).  
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koncepcí vnitřního sebeurčení uchovává sebeurčení původních národů nadále mimo 

mezinárodní právo a prohlašuje jej za čistě vnitrostátní záležitost (Otto 1995: 86-87). 

Deklarace tedy ponechává naplnění autonomie konkrétním obsahem na státech, s nimiž 

ji musí původní národy vyjednat. Nezávaznost deklarace a koncepce vnitřního 

sebeurčení tak znamenají odkázání práva na sebeurčení původních národů na vůli či 

nevůli států, ve kterých se tyto národy nacházejí.  
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II.  Případová studie: sebeurčení původních národů v rámci politického systému 

Australského svazu 

 
4. Původní národy Austrálie  

 
Původní národy Austrálie stejně jako původní národy po celém světě byly zbaveny 

práva na sebeurčení, násilně vyháněny ze své půdy, vystaveny asimilačním snahám a 

nedobrovolně včeleněny do politického systému kolonie a později nezávislého státu, jež 

na jejich území založili Evropané. V rámci tohoto politického systému jim poté byla 

odepřena rovná občanská práva a jejich zájmy a požadavky byly ignorovány (Reilly 

2006: 415; Summers 2000). I přes zkušenost podrobení a útlaku si však tyto národy 

zachovaly odlišnou identitu a kulturu a jejich cílem zůstalo její zachování a uznání ze 

strany ostatních.  

     Tato kapitola představuje stručný historický a antropologický úvod do problematiky 

postavení původních národů Austrálie v rámci politického systému Australského svazu 

a jejím cílem je tedy představit původní Australany z hlediska socio-ekonomických a 

kulturních charakteristik a historicky uvést jejich kolonizaci a začlenění do 

Australského svazu. Tato deskriptivní historická část je nezbytná pro studium možností 

sebeurčení původních Australanů, jelikož pomáhá pochopit jejich požadavky a 

představuje politický systém Australského svazu.  

 
 
4.1  Charakteristika původních národů a koloniální správa 

 
Jak již bylo v úvodu zmíněno, původní národy Austrálie, Aborigini a Ostrované 

z Torresova průlivu, tvoří dnes necelá dvě a půl % australské populace, tedy okolo 

455 028 obyvatel (AHRC 2008a). Přestože se jich většina přesídlila do velkých měst, 

procento původních Australanů, jež žije v odlehlých částech země, je stále mnohem 

vyšší než v případě ostatních Australanů.48 Také v rámci dalších statistik vykazují 

Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu výrazný nepoměr vůči zbytku australské 

populace. Jsou mnohem náchylnější k nemocem, zločinu, násilí a drogám, trpí ve vyšší 

míře chudobou, nezaměstnaností a nízkou vzdělaností a umírají v průměru o dvacet let 

                                                 
48 Statistiky AHRC uvádějí, že 26 % původních obyvatel žije v odlehlých oblastech, zatímco procenta 
nepůvodních Australanů, jež v těchto oblastech žijí, jsou pouze dvě (AHRC 2008a). Procentuální 
rozložení původních obyvatel v rámci jednotlivých států a teritorií a také jejich podíl na obyvatelstvu 
v jednotlivých státech a teritoriích je znázorněno v příloze č. 1.  
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dříve než ostatní Australané (AHRC 2008a; Martin 2003: 6). Tato socio-ekonomická 

znevýhodněnost původních národů je chápána jako přímý důsledek kolonizace a 

diskriminačních politik australských vlád v minulosti (Behrendt 2001), jež radikálním 

způsobem narušily tradiční způsob jejich života utvářený po mnoha tisíce let. 

     První Aborigini přišli na australský kontinent z Asie pravděpodobně před padesáti 

tisíci lety, kdy bylo moře asi o 120 metrů mělčí než dnes, a další je následovali po 

mnoho generací. Během 15 000 let se usadili na celé ploše kontinentu a kvůli rozdílným 

klimatickým podmínkám a životnímu prostředí se také začali odlišovat. V jednotlivých 

oblastech byly vytvořeny různé jazyky49, náboženské kulty, společenské organizace50 a 

umělecké techniky, obecně však lze říci, že členové jednotlivých komunit byli lidmi 

částečně kočovnými, lovci a sběrači, jež neschraňovali potravu, nechovali zvířata a 

nepěstovali rostliny. Díky těmto společným charakteristikám a systému výměny, který 

původní obyvatele spojoval napříč kontinentem, tak vždy existoval společný životní 

styl. Na základě tohoto společného životního stylu a historie a také dále také především 

kvůli kolektivní negativní zkušenosti kolonizace byla později vytvořena jednotná 

identita původních obyvatel kontinentální Austrálie s jednotícím pojmenováním 

Aborigini (Lee a Daly 1999: 319; Reilly 2006: 429).  

     Je však také nezbytné zdůraznit, že kulturní rozmanitost v rámci jednotlivých 

regionů Austrálie zůstala dodnes zachována a jednotlivé komunity stále vedle 

sebeidentifikace se jakožto Aboriginů používají svá původní pojmenování51, přičemž 

odlišnosti nejvýraznější vykazují původní obyvatelé ostrovů v Torresově průlivu na 

severovýchodě Austrálie. Na rozdíl od původních obyvatel kontinentální Austrálie jsou 

Ostrované jiného – Melanéského – původu a v době před kolonizací měli také na 

Melanésany na severu silnější vazby než na Aboriginy na jihu (Sanders a Arthur 2001: 

1). S tímto rozdílným původem také souvisí existence zahradničení v rámci jejich 

kultury a mnohem výraznější vazby k moři a rybaření (Beckett 1987: 28-29). Přestože 

                                                 
49 V době příchodu Evropanů se v Austrálii mluvilo asi dvě stě různými jazyky a šesti sty dialekty. Dnes 
se jich používá okolo 50 (Lee a Daly 1999: 319).   
50Nositelkou nejpropracovanější společenské organizace s prvky hierarchie, formalizovaných vládních 
struktur a společenské kontroly jedinečnými mezi původními národy Austrálie byla komunita původních 
obyvatel Ngarrindjeri v jihovýchodní části Austrálie. Zde každý klanový vůdce jmenoval skupinu 
poradců, jež urovnávala menší spory a plánovala aktivity, a o stupeň vyšším orgánem poté byl regionální 
meziklanový soud. Před tento soud předstupovali žalobci, obžalovaní a svědci a přestože jeho 
představiteli byli pouze starší muži, ženy měly právo zúčastnit se soudního řízení za stejných podmínek 
jako muži (Lee a Daly 1999: 345-346).   
51 Jako příklady těchto regionálních pojmenování je možno uvést komunity Arrernte, Yirrkala, Gurindji či 
Martu z centrální a západní Austrálie nebo Ngarrindjeri a Koori z jihovýchodní části kontinentu (Attwood 
2003: 221–237, 263–282, 316; Lee a Daly 1999: 319-345; Tonkinson 2007: 41-42).   
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původně byli rozděleni do tří jazykových skupin a více napojeni na jednotlivé ostrovy, 

po kolonizaci Evropany se mezi Ostrovany vytvořila kolektivní identita (stejně jako v 

případě Aboriginů na kontinentu) Ostrovanů Torresova průlivu (Sanders a Arthur 2001: 

1-2).52 Toto pojmenování poté Ostrované prosadili jako způsob vlastního odlišení se od 

Aboriginů a jako původní národy Austrálie jsou tak vždy uváděny obě skupiny.  

     K výraznějšmu napojení Ostrovanů z Torresova průlivu na jejich protějšky 

z kontinentální Austrálie došlo právě až po kolonizaci kontinentu a ostrovů Velkou 

Británií znamenající obrovský předěl ve způsobu jejich života a kolektivní negativní 

zkušenost obou skupin národů. V roce 1788 do zátoky Sydney Cove na jihovýchodě 

kontinentu dorazila první britská flotila a na území kolem osady Sydney byla vyhlášena 

první ze šesti britských kolonií v Austrálii - Nový Jižní Wales. Britové postupně 

kolonizovali celý kontinent53, přičemž na zájmy jeho obyvatel nebrali ohled a 

uplatňovali vůči nim výrazného násilí a netoleranci.54 Prezence Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu byla z právního hlediska ignorována a jak poznamenává Alexander 

Reilly, „[i]mportantly for the subsequent development of the institutions of government 

in Australia, colonisation proceeded on the premise that, for legal purposes, the 

continent was unoccupied and that British sovereignty and institutions of government 

could be wholly imported to Australia and immediately become the sole source of legal 

rights within the territory (2006: 415-416).“55 Britové tedy Austrálii prohlásili zemí 

nikoho (terra nullius)56 a tato koncepce právoplatného základu kolonizace poté ovlivnila 

druhy právního uznání poskytnutého původním Australanům.  

                                                 
52 Kolektivní identita Ostrovanů z Torresova průlivu jakožto jednotného národa byla Ostrovany vyhlášena 
na ostrově Thursday v lednu roku 1988 u příležitosti dvoustého výročí britského osídlení Austrálie 
(Sanders a Arthur 2001: 2.).  
53 V roce 1859 vznikla poslední ze šesti britských kolonií v Austrálii, Queensland. Nejstarší kolonií byl 
Nový Jižní Wales (1788), poté byla založena kolonie Tasmánie (1825), po které následovaly Západní 
Austrálie (1829), Jižní Austrálie (1836) a Viktorie (1851) (Blainey 1999: 120).  
54 Podrobně se koloniální historií v Austrálii zabývá Bain Attwood, Telling the Truth about Aboriginal 

History (2005) či Henry Reynolds, The Other Side of the Frontier: An Interpretation of the Aboriginal 

Response to the Invasion and Settlement of Australia (1981).  
55 „[c]o je důležité pro následující rozvoj vládních institucí v Austrálii, je, že kolonizace postupovala na 
základě předpokladu, že pro právní účely byl kontinent neobydlen a že britská suverenita a vládní 
instituce tak mohly být dovezeny do Austrálie a okamžitě se mohly stát jediným zdrojem zákonných práv 
v rámci teritoria.“ Autorský překlad.  
56 Doktrína terra nullius znamenající teritorium nemající majitele byla používána jako jeden ze způsobů 
získání suverenity nad teritoriem. Neosídlená území byla takto okupována, ale Britové tuto doktrínu 
používali také k přivlastnění půdy, jež osídlena byla, avšak kde nebyl odpor vůči jejímu přivlastnění 
dostatečně zorganizován a kde nedošlo k formálnímu předání. Tato teritoria byla dále považována Brity 
za nemající majitele na základě chápání jejich obyvatel jakožto primitivních a postrádajících právní 
systém. Podle názoru kolonizátorů, jež neviděli náznak ekonomického využití půdy či existenci jimi 
rozpoznatelných politických institucí, neměli Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu žádný koncept 
vlastnictví a tedy žádný nárok na půdu. Velmi silné pouto, které původní Australané k půdě chovají, 
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     V rámci jednotlivých britských kolonií v Austrálii postupně vznikaly propracované 

systémy správy záležitostí původních obyvatel, jež vůči Aboriginům a Ostrovanům 

z Torresova průlivu uplatňovaly jak strategii segregace tak asimilace, a jež jim odepřely 

práva a výsady drženy britskými subjekty. Součástí těchto systémů byly represivní 

zákony a regulace, jež postavily původní Australany z dosahu základních práv jako je 

svoboda pohybu, svoboda volby zaměstnání či možnosti svobodně si vybrat manžela či 

manželku a vychovávat děti, a které tak s původními obyvateli nakládaly jako 

s podřízenými a nesvobodnými.57 Postavení Aboriginů a Ostrovanů v rámci politického 

systému Australského svazu na počátku 20. století poté bylo jen pokračováním těchto 

represivních a vylučujících zákonů a zavedeného systému (Chesterman a Galligan 1998: 

61-62). 

 
 
4.2  Australský federalismus a vývoj postavení původních Australanů v jeho rámci 

 
Po dlouhých diskusích mezi představiteli jednotlivých kolonií byla 1. ledna 1901 

vyhlášena federace všech šesti bývalých britských kolonií pod názvem Australský svaz 

(The Commonwealth of Australia) a vešla v platnost její ústava. V rámci federálního 

uspořádání se nástrojem rovného zastoupení států na federální úrovni stal Senát, ve 

kterém jsou jednotlivé státy federace reprezentovány dvanácti senátory a teritoria58 

senátory dvěma. Mandáty ve Sněmovně reprezentantů jsou oproti tomu mezi jednotlivé 

státy distribuovány podle počtu jejich obyvatel a Sněmovna reprezentantů je komorou, 

ze které vychází vláda a které je vláda také odpovědná na základě principu „odpovědné 

vlády“ („responsible government“) (Singleton et al. 2003: 156). Australský politický 

systém v sobě tedy kombinuje vlivy dvou tradic, britské a americké. Senát vychází 

z tradice americké (federalismus) a Sněmovna reprezentantů zase z tradice britské 

                                                                                                                                               
nebylo Brity pochopeno. Mnohá místa na australském kontinentě jsou pro jeho původní obyvatele 
posvátná a například Ostrované z Torresova průlivu byli držiteli velmi propracovaného i když ne 
kodifikovaného systému vlastnictví půdy (Atkinson 1998: 10; Beckett 1987: 115; Butt, Eagleson a Lane 
1998: 22; Hunter 1996: 7).  
57 První kolonií v Austrálii, která zavedla propracovaný systém správy záležitostí původních obyvatel, 
jehož vzoru poté následovaly kolonie ostatní, byla Viktorie. Její parlament již v roce 1869 schválil ‘Zákon 
umožňující ochranu a péči o domorodé obyvatelstvo Viktorie‘ (‘Act to Provide for the Protection and 
Management of the Aboriginal Natives of Victoria‘), který dal guvernérovi této kolonie pravomoc 
odebírat původním obyvatelům děti, nařídit, kde mohou Aborigini žít, a také pravomoc distribuovat 
peníze poskytnuté parlamentem. Tématice koloniální správy záležitostí původních obyvatel ve Viktorii a 
také v ostatních koloniích se podrobně věnují knižní publikace Baina Attwooda, Rights for Aborigines 
(2003: 3-30) a Johna Chestermana a Briana Galligana, Citizens Without Rights: Aborigines and 

Australian Citizenship (1998: 11–57).  
58 Těmito samosprávnými teritorii jsou Severní teritorium a Teritorium australského hlavního města.  



 42 

(westminsterský model parlamentarismu). Jak však podotýká Elaine Thompson, 

Australský svaz pouze jednoduše nespojuje určité prvky Westminsterského systému 

s federálními prvky politického systému ve Washingtonu, avšak vytváří naprosto nový 

soubor vztahů. Australský politický systém se tak stal novým druhem politického 

systému, kterému se podle jeho zdrojů přezdívá Wasminster (2000).   

     Australský federalismus s sebou nese sdílení suverenity mezi federální vládou a 

vládami jednotlivých států nad společným územím a umožňuje širší rozmanitost 

v řešení problémů s určitou citlivostí vůči potřebám rozdílných regionů. Kromě 

federální vlády a vlád jednotlivých států federace má Australský svaz ještě třetí úroveň 

státní správy a to místní správu, jež hraje významnou roli při poskytování služeb na 

lokální úrovni, avšak která na rozdíl od zbylých dvou úrovní státní správy není úrovní 

autonomní. Místní samosprávy jsou zřizovány parlamenty jednotlivých států federace a 

poté zůstávají pod jejich kontrolou. Co se týče rozdělení pravomocí v rámci 

Australského svazu, ústava jej přesně vymezuje a poskytuje pravidla pro řešení 

případných konfliktů. Když byla v roce 1901 ústava vyhlášena, stanovila oblasti, které 

jsou výlučně v pravomoci federálního parlamentu, a dále vyjmenovala ostatní okruhy 

působnosti. Přestože výlučných pravomocí federálního parlamentu není mnoho59, 

legislativě tohoto orgánu také v rámci ostatních okruhů působnosti připadli například 

zahraniční vztahy a obchod, bezpečnost hranic, sociální zabezpečení a komunikace, jež 

jsou oblastmi nad kterými je pravomoc federace sdílena se státy. Převaha svazu je poté 

kromě finanční dominance zajištěna také pravidlem, že „[...] in the event of any 

inconsistency between Commonwealth and State law it is Commonwealth law which 

prevails (Parliament of Victoria, Federal-State Relations Committee 1998).“60 

Legislativní okruhy a pravomoci států federace vyjmenovány nejsou a řídí se zásadou, 

že co není ústavou vymezeno jako pravomoc federace, náleží legislativě států 

(Parliament of Victoria, Federal-State Relations Committee 1998). 

     Pokud jde o postoj australské ústavy vůči původním národům, tento byl v jejím 

originálním znění z roku 1901 odpovídající tehdejším podmínkám. Ústava se o 

Aboriginech a Ostrovanech z Torresova průlivu zmiňovala pouze dvakrát a v obou 

případech tak činila negativním způsobem. Paragraf 51 stanovil, že federální parlament 

                                                 
59 Mezi výlučné pravomoci federálního parlamentu patří stanovení sazby cel a spotřební daně, držení 
ozbrojených sil (respektive státy mohou držet ozbrojené síly pouze se souhlasem federálního parlamentu) 
a legislativní pravomoc nad federálními teritoriemi a veřejnou správou (Parliament of Victoria, Federal-
State Relations Committee 1998).  
60 „[...] v případě jakékoli rozporuplnosti mezi svazovým a státním právem je to právo svazové, jež 
zvítězí.“ Autorský překlad.  



 43 

nesmí přijímat zákony týkající se původních obyvatel, a paragraf 127 Aboriginy a 

Ostrovany z Torresova průlivu vyřadil ze sčítání lidu (Gardiner-Garden 1996). V rámci 

diskusí předcházejících předložení návrhu ústavy se o otázkách vztahu k původním 

národům nepojednávalo a neexistují tedy ani žádná oficiální vysvětlení, z jakého 

důvodu byly tyto dva paragrafy v této podobě do ústavy včleněny. Jako 

nejpravděpodobnější vysvětlení paragrafu 127 se však zdá, že započítávání Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu, kteří se mnohým jevili jako nedostatečně intelektuálně 

obdařeni a tedy ne hodni toho, aby zaujali místo v politickém systému, by při sčítání 

lidu pouze zbytečně ovlivňovalo poměrné zastoupení států ve federální Sněmovně 

reprezentantů a pravidla pro distribuci federálních příjmů.61 Navíc bylo i prakticky 

velmi obtížné census původních obyvatel provést, a proto také byl jejich počet dlouho 

podhodnocován (Gardiner-Garden 2007). 

     Důvody pro vyloučení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu z federální 

legislativy v rámci paragrafu 51 mohou poté být dva. Prvním je fakt, že tento paragraf 

byl určen především pro jednání s lidmi jiných kultur, jako byli Kanakové 

v Queenslandu či Číňané, Indové a Malajci, kteří mohli být v Austrálii přijímáni jako 

dělníci. Původní obyvatelé, kteří do této kategorie zahraničních pracovníků z jiných 

kultur nepatřili, byli z  federální odpovědnosti vyjmuti a vládě Australského svazu byl 

z tohoto pohledu ponechán jen malý prostor pro zasahování do jejich záležitostí 

(Gardiner-Garden 2007). Navíc, a to je druhý a závažnější důvod, se považovalo za 

samozřejmé, že za záležitosti Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu byly a také 

vždy budou odpovědny jednotlivé kolonie, které byly do federace inkorporovány jako 

polonezávislé státy. Jak poznamenávají John Chesterman a Brian Galligan: „Giving the 

Commonwealth a special power to deal with Aboriginal people would have been out of 

sync with the structural design of the federal system that was being put in place. 

Australia´s constitutional founding was a complex amalgam of the old and the new, 

being designed by political leaders of the old who had some vision for the new (1998: 

61-62).“62  

     Jednotlivé australské státy tedy po roce 1901 pokračovali v aplikaci svých 

zavedených systémů správy záležitostí původních obyvatel z období kolonialismu a 

                                                 
61 Přidělování křesel v dolní komoře federálního parlamentu a federálních peněžních prostředků 
jednotlivým státům probíhá na základě počtu jejich obyvatel (Peterson a Sanders 1998: 8, 121).   
62 „Udělení Svazu zvláštní pravomoci pro zacházení s Aboriginy by bylo v rozporu se stavebním plánem 
federálního systému, který byl zaváděn. Australská ústavní tvorba byla složitým amalgámem starého a 
nového, navrženým politickými vůdci z toho starého, kteří měli nějakou vizi toho nového.“ Autorský 
překlad. 
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federální parlament také zaujal vůči Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu 

v rámci svých kompetencí63 diskriminační postoj. V roce 1902 přijal federální 

parlament zákon o volebním právu v takové podobě, která toto právo upírala naprosté 

většině původních obyvatel64, a během několika následujících let přibyla další 

diskriminační legislativní opatření v oblasti sociální péče, vojenské služby či 

zaměstnaneckých podmínek65. Původní národy a jejich zájmy tedy byly při procesu 

vytváření politického systému Australského svazu ignorovány, ze strany států i federace 

byly vystaveny silným asimilačním snahám a na obou úrovních federace jim byla také 

odepřena občanská práva.  

     Situace se začala měnit až po druhé světové válce, kdy kvůli nové orientaci 

mezinárodního společenství na lidská práva a také na základě sílícího tlaku na domácí 

půdě doprovázeného medializovanými protesty původních i nepůvodních Australanů 

musela federální vláda čelit špatné pověsti Australského svazu. Počátkem 60. let poté 

jak vláda federální tak i vlády v jednotlivých státech začaly být vůči této kritice 

diskriminační a paternalistické legislativy a administrativní praxe vnímavější a 60. léta 

se poté vyznačovala postupným odstraňováním diskriminačních opatření na obou 

úrovních federace (Bennett 2004).66 Určitým symbolickým milníkem se poté stala 

ústavní změna z roku 1967, kdy byl z ústavy vyškrtnut paragraf 127 vylučující 

                                                 
63 Přestože ústava, tak jak byla roku 1901 přijata, federálnímu parlamentu neumožňovala přijímání 
zvláštních zákonů pro Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu, mnohé oblasti, o kterých poté 
parlament rozhodoval, se života původních národů velmi dotýkaly. Patří mezi ně federální zákony 
upravující určitá práva a nároky a úplná legislativní pravomoc federace na úrovni teritorií. Roli 
federálního parlamentu v záležitostech původních národů v Austrálii se podrobně věnuje John Summers 
ve své práci The Parliament of the Commonwealth of Australia and Indigenous Peoples 1901-1967 

(2000).  
64 Zákon o svazovém volebním právu (The Commonwealth Franchise Act) nepřiznal volební právo těm 
Aboriginům a Ostrovanů z Torresova průlivu, kteří nebyli držiteli volebního práva v rámci jednotlivých 
států. Ústava totiž ve svém paragrafu 41 zaručuje právo volit na federální úrovni všem, jež mají toto 
právo na úrovni svého státu. Velmi úzký výklad tohoto opatření však zapříčinil, že pouze Aborigini a 
Ostrované z Torresova průlivu zapsaní k volbám na státní úrovni již před rokem 1902 byli oprávněni 
požívat ochrany tohoto paragrafu (Summers 2000).  
65 Jako konkrétní příklady těchto legislativních opatření je možno jmenovat například Zákon o daňové 
sazbě (The Excise Tariff Act) z roku 1902, který znevýhodňoval původní obyvatele na pracovním trhu, či 
Zákon o invalidních a starobních důchodech (The Invalid and Old-Age Pensions Act) z roku 1908 a 
Zákon o mateřské podpoře (The Maternity Allowance Act) z roku 1912, jež tyto sociální podpory 
Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu odepřely. Příkladem posledním je poté Zákon o obraně 
(The Defence Act) z roku 1910, který původní obyvatele osvobozuje od povinné vojenské služby a 
možnosti být povolán do zbraně v čase války (Summers 2000). 
66 Během 60. let byla postupně odstraňována legislativní diskriminace Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 
průlivu v oblasti sociálního zabezpečení či volebního práva. Roku 1962 byl například přijat nový Zákon o 
svazovém volebním právu, jež přiznal právo volit do federálního parlamentu všem dospělým původním 
obyvatelům žijícím v Australském svazu nezávisle na tom, zda jsou držiteli volebního práva na úrovni 
vlastního státu. Od roku 1965, kdy jako poslední členský stát udělil Aboriginům a Ostrovanům 
z Torresova průlivu volební právo Queensland, tak mají všichni původní obyvatelé žijící v Australském 
svazu právo volit na obou úrovních (Bennett 2004). 
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Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu ze sčítání lidu a také odstraněna část 

paragrafu 51 vyřazující původní obyvatele z federální legislativy (Gardiner-Garden 

2007). V referendu67, jež každé ústavní změně v Australském svazu předchází, se pro 

tuto úpravu ústavy vyslovilo celých 90,77 % občanů, a tak, přestože modifikace 

paragrafu 51 neudělovala federální vládě výlučnou či výslovnou odpovědnost za 

záležitosti původních národů, ale pouze umožnila určitou formu zapojení do této oblasti, 

za kterou byly až do této chvíle odpovědny téměř výhradně státy, vznikla mezi 

Australany řada očekávání a mnoho z nich věřilo, že referendem byl dán federální vládě 

mandát pro větší a pozitivnější úlohu, který by měl být využit (Attwood 2003: 178-179; 

Gardiner-Garden 1996).  

     Také Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu, jejichž aktivisté a političtí vůdci se 

dožadovali nepodmíněného uznání občanských práv již od vzniku Australského svazu, 

doufali v iniciativu federální vlády a v rychlejší a významnější posun v odstraňování 

diskriminace (Peterson a Sanders 1998: 10, 17). Význam ústavní změny však zůstal 

opravdu spíše symbolický, jelikož právní postavení původních obyvatel zůstalo stejné a 

federální vláda, jež změny navrhla a předložila, „[...] had no more intention of playing a 

greater role in Aboriginal affairs than had its predecessor (Attwood a Markus 1998: 

124).“68 Přesto však nelze referendu upřít roli jakéhosi akcelerátoru výraznějšího 

zapojení federace do záležitostí původních národů, jelikož na nečinnost koaliční vlády 

liberálů (Liberal Party) s agrárníky (Country Party) v letech následujících po ústavní 

změně a na s tímto spojené rozladění veřejnosti reagovali tehdy opoziční labouristé 

(Australian Labor Party, ALP), jež dali ve své předvolební kampani roku 1972 

problematice Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu prioritu a spustili tak nový 

trend ve federální politice (Attwood 2003: 346; Bennett 2004).  

     V polovině 70. let, kdy byl za labouristické vlády přijat Zákon o rasové diskriminaci 

(Racial Discrimination Act), který postavil mimo zákon jakoukoli formu rasové 

diskriminace, a znamenal tak akceptaci názoru, že pouhé odstranění vylučující a 

diskriminační legislativy není k zajištění a podporování rovnosti a spravedlnosti 

dostačující, neexistoval v Australském svazu již jediný zákon, jež by Aboriginy a 

Ostrovany z Torresova průlivu diskriminoval či jakýmkoli způsobem vylučoval 

                                                 
67 Výsledek tohoto referenda je v historii Australského svazu výsledkem zcela nejjednoznačnějším a 
ústavní změna, která mu následovala, je spolu s úpravou z roku 1946 měnící část paragrafu 51 o 
sociálních službách nejvýznamnější alternací ústavy (Attwood 2003: 178; Parliament of Victoria, Federal-
State Relations Committee 1998). 
68 „[...] neměla více úmyslu hrát větší roli v záležitostech Aboriginů než měla její předchůdkyně.“ 
Autorský překlad. 
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(Chesterman a Galligan 1997: 195-197). Ještě na počátku 70. let však bylo odstraňování 

diskriminačních zákonů a opatření chápáno značnou částí politického spektra převážně 

jako způsob, jak dosáhnout kýžené asimilace původních národů, politiky přijaté ve 30. 

letech, kdy nahradila politiku segregace (Attwood 2003: 101; Summers 2000).  

     Základem politiky asimilace bylo ignorování Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu jakožto držitelů svébytné identity, reprezentantů suverénních národů a nositelů 

práva na sebeurčení a na tomto popření suverenity původních národů Austrálie a 

deklarování suverenity nové byl také založen celý australský politický systém a 

postavení původních obyvatel v jeho rámci. Jak zmiňuje Bain Attwood, zaměření 

protestů Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a požadavky jimi vznášené byly již 

od vzniku Australského svazu touto politickou realitou ovlivněny. „On the one hand, 

they demanded the same civil rights that other Australian subjects enjoyed by 

representing themselves as human beings unbounded by race, culture and history. On 

the other, they demanded rights, whether these were civil or indigenous, by drawing 

attention to their status as the country’s indigenous people (2003: 78).“69 Ze 

strategických důvodů založených právě na nepříznivých postojích australské veřejnosti 

a politické reprezentace však v průběhu 20. let začali původní obyvatelé klást důraz 

spíše na občanská práva a další příčinou toho zaměření bylo poté prosazení se vlivu 

aktivistů z řad nepůvodních Australanů, pro než byla orientace na občanská práva 

přirozená (2003: 160).   

     Zjednodušeně je také možno říci, že na počátku 70. let, kdy se postavení Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu s nabytými občanskými právy, změnou postojů 

australské společnosti a ziskem pozornosti politiků na federální úrovni proměnilo 

z ignorace a vyloučení na registraci a přijetí, došlo následně k obratu při artikulaci 

požadavků. Zaměření na rovnost a rovná individuální práva, jež převažovalo od 30. do 

60. let, ustoupilo před požadavky na skupinová práva původních národů a důrazem na 

rozdílnost (Sanders 1998: 141). Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu sice hledali 

v rámci australské společnosti rovnost, nechtěli se však stát totožnými s ostatními 

Australany, a naopak vždy usilovali o garanci práva žít podle vlastních práv a v rámci 

vlastní kultury.   

 

                                                 
69 „Na jednu stranu se dožadovali stejných občanských práv, kterých se těšili ostatní Australané, 
prezentujíc se jako lidské bytosti neohraničené rasou, kulturou a historií. Na stranu druhou požadovali 
práva, ať už byla tato práva občanská či práva původních národů, upozorňujíc na svůj status původních 
obyvatel země.“ Autorský překlad.  
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5. Sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu 

 
Zisk občanských práv představoval sice velký pokrok a změnu v postavení původních 

národů v Australském svazu, avšak z pohledu Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu šlo jen o partikulární vítězství. Původní národy Austrálie nikdy nerezignovaly 

na svou vlastní identitu či způsob života a prosazování vlastních práv jakožto původních 

národů tak stálo vždy vedle úsilí o rovná práva a rovnoprávné postavení v australské 

společnosti. S postupnými změnami v legislativě na obou úrovních federace a 

v postojích australské společnosti v 60. letech se do popředí kampaní aktivistů z řad 

původních obyvatel stále více dostávaly požadavky na uznání statutu původních národů 

a práv z tohoto statutu vyplývajících. Pat Dodson, jeden z nejvýznamějších aktivistů 

z řad Aboriginů, k požadavkům na uznání práva na sebeurčení původních národů 

poznamenal, že „[a] man and a woman on their ground do not think about their 

sovereign rights, for it is assumed – they live with that mentality and in that framework, 

knowing the limitations and extent of their lands, of their law and its influence, and the 

meaning of their social relationships to people (Dodson 1988, citováno v Otto 1995: 

77).“70 Vyjádřil tak pocit mnoha Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, že jejich 

suverenita stále trvá a právo na sebeurčení je inherentní, avšak že je nutné, aby tento 

fakt byl instituciálně a právně uznán Australským svazem. 

     Předmětem této kapitoly je uvedení do problému sebeurčení původních národů 

v Australském svazu ve formě historického přehledu boje Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu za uznání tohoto práva a evoluce politiky sebeurčení. První část 

kapitoly se proto zabývá koncepcí sebeurčení původních národů Austrálie a artikulací 

požadavků s důrazem na 60. léta, kdy došlo k jejich zintenzivnění. Nedílnou součástí 

těchto požadavků a tedy i celého konceptu sebeurčení je poté právo na půdu, jemuž je 

věnována část druhá, která se kromě reakcí vlád a soudů na tento požadavek věnuje také 

prvním vládním odezvám na nárok na právo na správu vlastních záležitostí. Závěr 

kapitoly je poté vyčleněn postoji Australského svazu vůči Deklaraci práv původních 

národů.  

 
 
 
 

                                                 
70 „[m]už a žena na své zemi nepřemýšlejí o svých suverénních právech, protože to je předpokládáno – 
žijí s touto mentalitou a v tomto rámci znajíc omezení a rozsah vlastní půdy, vlastního práva a jeho vlivu 
a význam svých sociálních vazeb k lidem.“ Autorský překlad.   
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5.1  Koncepce sebeurčení a artikulace požadavků 

 
Zabírání půdy a rozšiřování pastvin a vlivu kolonizátorů probíhalo v Austrálii velmi 

pozvolna, a tak se některé skupiny Aboriginů ve vnitrozemí kontinentu s novými 

Australany setkali až ve 20. století, kdy také zjistili, že jejich půda již není jejich, avšak 

patří Australskému svazu,  státu, o jehož existenci neměli ani tušení. Stejně tak pozvolé, 

jako bylo uvědomování si okupace, byly i počátky organizovaného odporu a formulace 

požadavků. Bain Attwood se ve své knize Rights for Aborigines například dopodrobna 

věnuje boji Kulin, Pangerang a Yorta Yorta, skupin původních obyvatel žijících ve 

Viktorii a Novém Jižním Walesu, z konce 19. století pomocí petic a politických 

intervencí, na němž ukazuje, jak se skupiny původních obyvatel Austrálie postupně 

v rámci vlastního odporu proti kolonizaci a diskriminačním praktikám spojovali a 

předávali si zkušenosti (2003: 3-30).  

     Teprve až ve 20. a 30. letech 20. století začaly vznikat první organizace71 hájící 

zájmy původních národů na federální úrovni. Pravděpododobně nejvýznamnější akcí 

těchto organizací, která si také získala nejvíce pozornosti, byla konference ‘Den 

truchlení’ (‘Day of Mourning’) konaná 26. ledna 1938 v Sydney ve stejný den jako 150. 

výročí osídlení Austrálie Evropany. Zástupci této konference vystoupili s požadavkem 

přijetí nové politiky, která by vedla k rovnosti původních národů v rámci australské 

společnosti a k plným občanským právům. Požadovali tedy mimo jiné změny ve 

federálních zákonech a federální kontrolu nad záležitostmi původních obyvatel (Gurr 

1983; Peterson a Sanders 1998: 10-11). 

     Významější protestní akce původních obyvatel se poté konaly až v 60. letech a jejich 

hlavními motivy byly těžba na území rezervací Aboriginů a snaha o přiznání práva na 

půdu. Politická kampaň za pozemková práva se vyvinula z protestních akcí skupin 

původních obyvatel Yolngu a Gurindji ze Severního teritoria v době, kdy široké 

politické povědomí u původních národů Austrálie bylo pouze slabě rozvinuto, a právo 

na půdu a boj za zachování vlastní identity se tehdy také díky těmto akcím stali 

hlavními cíli aktivistů z řad Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a novým 

impulzem v jejich činnosti (Attwood 2003: 204-211; Gurr 1983; Peterson a Sanders 

1998: 16).  

                                                 
71 Mezi nejvýznamnější a nejdéle fungující organizace vzniklé v tomto období patřily Australská 
Aboriginská Liga (Australian Aborigines’ League) a Aboriginská Pokroková Asociace (Aborigines’ 
Progressive Association), jejichž taktikami byla setkání se státními a federálními úředníky, petice či 
prezentace na vládních konferencích o záležitostech původních národů (Gurr 1983).  
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     Představitelé původních obyvatel Yolngu žijících v komunitě Yirrkala, jež leží na 

východním cípu Arnhemské země, poslali v roce 1963 federální Sněmovně 

reprezentantů petici sepsanou na kůře, ve které protestovali proti povolení udělenému 

těžařské společnosti Nabalco vytěžit 390 km² jejich půdy v rámci projektu na těžbu 

bauxitu. V petici si stěžovali na nedostatečné konzultace a vyjádřili své obavy o 

posvátná místa a vlastní zdroj obživy. Jako reakci na tuto petici vyhlásil federální 

parlament šetření, avšak i přes jeho sympatizující vyznění uznávající morální právo 

Yolngu72, nedošlo k žádné změně rozhodnutí povolení udělit. Na odmítavé a ignorující 

stanovisko poté Yolngu reagovali obrácením se na soud, u kterého se dožadovali uznání 

práva na vlastní půdu a suverenity nad ní na základě nároku vyplývajícího z jejich 

postavení původních obyvatel této půdy (Attwood 2003: 221-237; Chesterman a 

Galligan 1997: 194; Gurr 1983). Přestože soud roku 1971 rozhodl v jejich neprospěch 

(Gurr 1983), znamenala vysoce medializovaná kampaň Yolngu obrovský impulz pro 

podobné akce po celé Austrálii s cílem „[to] press for the establishment of legal rights 

for Aborigines for ownership of their traditional tribal lands, [and] for their recognition 

as a minority people who are entitled to respect for their culture and customs (Attwood 

2003: 236).“73 

     Druhým protestem, jež vyvolal vysokou pozornost médií a pomohl při artikulaci 

požadavků původních národů po celé Austrálii, byla poté stávka a následné akce 

Gurindji v letech 1966 až 1967. Téměř dvěstě představitelů skupiny původních obyvatel 

Gurindji pracujících na pastvinách a v dobytkářské stanici Wave Hill v Severním 

teritoriu vyhlásilo odchodem ze stanice stávku a to následně po zveřejnění rozhodnutí 

federální komise odložit zvýšení platů pro pracovníky z řad původních obyvatel v tomto 

odvětví tak, aby tyto platy dosáhly úrovně platů zaměstnanců z řad nepůvodních 

Australanů.74 Stávkující Aborigini následně založili tábořiště na tradičním území 

Gurindji ve Wattie Creeku a dožadovali se převedení nájmu této půdy z britské 

společnosti Vesteys, jíž byla pronajata, na sebe. Tento požadavek byl poté změněn na 

                                                 
72 Výsledkem šetření bylo kromě uznání morálního, i když právně neukotveného,  nároku Yolngu na 
vlastní půdu také doporučení reprezentace původních národů při podobných rozhodnutích a vyplacení 
kompenzací a vybídnutí federálního parlamentu k ochraně posvátných míst původních národů a vytvoření 
stálé parlamentní komise pro sledování vývoje situace v Yirrkale (Attwood 2003: 235-236). 
73 „[n]aléhat na ustanovení zákonných práv pro Aboriginy na vlastnictví jejich tradiční kmenové půdy, [a] 
na jejich uznání jakožto menšinových národů, jež jsou oprávněni k respektu pro vlastní kulturu a zvyky.“ 
Autorský překlad.  
74 Stávka ve Wave Hill nebyla však jedinou akcí vyvolanou rozhodnutím federální komise o pozdržení 
kroků vedoucím k platové rovnosti původních obyvatel. Podobné stávky se konaly v Severním teritoriu 
již od roku 1963, avšak až stávka ve Wave Hill a její vývoj představovali nový impulz a později také 
symbol v boji za uznání práva na půdu (Gurr 1983; Chesterman a Galligan 1997: 194).   



 50 

požadavek převedení vlastnictví půdy na základě nároku původních obyvatel daných 

území.75 Z protestu vzniklého kvůli nerovným a diskriminačním podmínkám Aboriginů 

v Severním teritoriu tak vzešel další požadavek na uznání práva na půdu. Spor trval až 

do roku 1975, kdy byl Gurindji předán pronájem 3 280 km² půdy, a tak i tento 

požadavek na přiznání práva na půdu se setkal s odmítnutím (Attwood 2003: 257–282; 

Chesterman a Galligan 1997: 194; Gurr 1983). 

     Tyto protesty si získaly kromě zájmu australských médií i mezinárodní pozornost, 

odstartovaly požadavky mnoha dalších skupin původních národů a staly se symbolem 

boje za práva Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu jakožto původních národů 

Austrálie. Jejich určitým vyvrcholením se pak stalo postavení takzvané stanové 

ambasády naproti tehdejší budově federálního parlamentu v Canbeře, jež na místě stojí 

dodnes jako určité memento práva na sebeurčení původních Australanů. 26. ledna 

197276 prohlásil liberální ministerský předseda William McMahon, že jeho vláda 

odmítla princip práva na půdu založeného na historickém spojení a dodal, že původní 

obyvatelé si mohou půdu pronajmout za účelem ekonomického využití, k čemuž navrhl 

využít rozsáhlá území po bývalých rezervacích původních obyvatel v Severním 

teritoriu, tedy jediných rezervacích pod přímou federální kontrolou. Okamžitou 

odpovědí na toto prohlášení bylo postavení plážového deštníku s nápisem Ambasáda 

Aboriginů (Aboriginal Embassy) na trávníku před federálním parlamentem čtyřmi 

Aboriginy. Ambasáda byla poté více než půl roku střídavě odstraňována policií a znovu 

stavěna stále větším počtem aktivistů až dosáhla podoby tábořiště se stany, jež 

připoutalo ještě větší pozornost australských i zahraničních médií (Attwood 2003: 341-

342; Gurr 1983).  

     Bain Attwood zmiňuje, že stanová ambasáda obsahovala řadu symbolů, jež 

reprezentovaly různé dimenze života původních národů Austrálie. Plážový deštník 

evokuje akt vztyčení britské vlajky Jamesem Cookem na pláži v Botany Bay a 

prohlášení britské suverenity nad územím, stany zastupují postavení Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu jako zbídačených a okrajových obyvatel a ambasáda 

představuje jejich status cizinců ve vlastní zemi, na své vlastní půdě. Jako celek je tak 
                                                 
75 Změna požadavků vznikla na základě konzultací aktivistů z řad Aboriginů se sympatizujícími 
nepůvodními Australany, jakým byl například Frank Hardy, na jehož návrh byl zaslán otevřený dopis 
generálnímu tajemníkovi OSN. Hardy a další tak dávali formu požadavkům, jejichž obsah byl stanoven 
Aboriginy. Bain Attwood stávku ve Wave Hill a následné přednesení požadavků na uznání práva na půdu 
za přispění nepůvodních Australanů ukazuje jako příklad produktu mezikulturního dialogu mezi 
protagonisty z řad původních a nepůvodních Australanů (2003: 259-282).  
76 Tedy v den australského nejvýznamnějšího státního svátku, Australia Day, oslavujícího připlutí prvních 
kolonizátorů v roce 1788 a prohlášení britské suverenity nad východním pobřežím kontinentu. 
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stanová ambasáda vyjádřením nároku původních národů na vlastní suverenitu (2003: 

345). Z protestních akcích Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, jako byla 

například stanová ambasáda, je zřejmé, že právo na půdu, jež jako téma pro původní 

Australany překlenulo záležitost rovných občanských práv a objevení se nároku na 

speciální práva původních národů (Peterson a Sanders 1998: 18), je stěžejním 

požadavkem. Právo původních národů na půdu je přímo spojeno s dalšími nároky a bez 

něj je sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu jako celek nemožné. 

Aktivisté z řad původních obyvatel prohlašovali, že ztráta půdy vedla ke ztrátě celé 

kultury a následně i identity původních národů Austrálie. Mnozí z nich viděli poslední 

zbytky vlastní kultury v Aboriginech žijících v Severním teritoriu daleko od východního 

pobřeží, kde asimilace probíhala po dvě staletí (Attwood 2003: 343-344).  

     Avšak i Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu žijící na hustě osídleném pobřeží, 

jež se zdají být naprosto odcizeni vlastní kultuře, nikdy úplně neztratili identitu 

původních Australanů a chtějí „to relive...the wisdom of [their] ancestors...[and relearn] 

the cultural [and] spiritual values of the Aboriginal people (Attwood 2003: 344).“77 Jako 

způsob jak znovu nalézt vlastní kulturu mnozí navrhují využití „[...] the cultural values 

of the old people to develop an Aboriginal community (Attwood 2003: 344)“78 a 

vytvoření osad původních obyvatel, ve kterých by tyto komunity mohly mít politickou a 

ekonomickou kontrolu. A jelikož „[t]he most precious thing in the Aboriginal mind is 

the land which has been passed on through generations (Attwood 2003: 344)“79, uznání 

práva původních Australanů na půdu je zároveň „[...] a symbolic recognition of [their] 

rights in justice, [their] rights in principle, and [their] status as men in this land. [Their] 

claim for land is a call to other Australians for a recognition of justice (Gilbert 1972, 

citováno v Attwood 2003: 345).“80  

     Jak poznamenává Richard Mulgan, stejně jako původní národy jinde ve světě, tak i 

Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu akceptují, že postkoloniální stát, Australský 

svaz, tu zůstane (1998: 183) a neaspirují na vytvoření vlastního nezávislého státu. I 

v konkrétnějších aspektech sebeurčení se poté původní národy Austrálie shodují 

s pojetím prosazovaným původními národy v jiných částech světa, jemuž se podrobněji 

                                                 
77 „oživit...moudrost [svých] předků... [a znovu se naučit] kulturním [a] duchovním hodnotám 
Aboriginů.“ Autorský překlad.  
78 „[...] kulturních hodnot starých lidí k vytvoření komunity Aboriginů“ Autorský překlad.  
79 „[n]ejdrahocenější věcí v mysli Aboriginů je půdu, jež byla předávána po generace“ Autorský překlad.  
80 „[...] symbolickým uznáním [jejich] práva na spravedlnost, [jejich] práva z podstaty, a [jejich] status 
lidí na této zemi. [Jejich] nárok na půdu je voláním ostatním Australanům po uznání spravedlnosti.“ 
Autorský překlad.  
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věnuje kapitola 3.2. Sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu tedy 

představuje jakési spektrum práv obsahující rovnostní a přístupová práva, právo na 

autonomii a v neposlení řadě práva původních národů. Právo nebýt diskriminován, 

právo na vzdělání a práci, právo na vlastní jazyk, kulturu a tradice, právo na půdu a 

přírodní zdroje, právo lovu a rybaření, právo na duševní vlastnictví, právo na 

ekonomickou soběstačnost, právo na správu vlastních záležitostí či právo na zapojení do 

rozhodovacích procesů s dopadem na životy původních národů jsou tak jasnými cíli 

původních Australanů, avšak Larissa Behrendt podotýká, že oproti těmto jasným cílům 

a shodě na celkové vizi „usmířené Austrálie“ („reconciled Australia“) se nejasnosti a 

neshody objevují ve volbě strategií, jež mají pomoci této vize dosáhnout (2005a: 138; 

2005b: 3-5). 

     Jako příklad těchto rozdílných strategií uvádí Larissa Behrendt dvě významné 

postavy z řad Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Jsou jimi Geoff Clark, bývalý 

předseda Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu (viz kapitola 6.1), a Noel 

Pearson, právník,  aktivista za právo na půdu a velký kritik australské politiky vůči 

původním národům, jež zdůrazňují rozdílné aspekty doplňkové agendy této vize. Noel 

Pearson vystupuje na veřejnosti jako kritik závislosti Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu na sociálních dávkách a zastánce výrazné reformy systému sociální 

péče s cílem zlepšit ekonomickou soběstačnost komunit původních obyvatel a zajistit 

navrácení rozhodovací pravomoci na regionální úroveň. Geoff Clark, pro nějž je 

ekonomická a politická soběstačnost původních Australanů také cílem, oproti tomu ještě 

jako předseda Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu v roce 2000 oznámil, 

že bude prosazovat vyčlenění dalších 245 milionů AUD ročně pro zdravotní záležitosti 

původních obyvatel (2005b: 3-4).  

     Tuto na první pohled patrnou disonanci ve strategii řešení socio-ekonomického 

znevýhodnění Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu Larissa Behrendt vysvětluje 

komplexností celého problému. „With over 200 years of colonisation, and with 

entrenched racism and colonial ideologies in our institutions, it is surprising that anyone 

considering a solution to Indigenous socio-economic disadvantage would think that 

there is one simple cure-all to the myriad of problems, issues and aspirations faced and 

held by Indigenous communities (2005b: 4).“81 Původní Australané a jejich političtí 

                                                 
81 „S více než dvěma sty lety kolonizace a se zavedeným rasismem a koloniálními ideologiemi v našich 
institucích, je překvapující, že někdo zvažující řešení socio-ekonomického znevýhodnění původních 



 53 

vůdci včetně Geoffa Clarka a Noela Pearsona, přestože sdílejí stejnou vizi sebeurčení 

původních národů Austrálie, chápou, že neexistují jednoduchá řešení a z tohoto důvodu 

„[...] suggested mechanisms for improving rights includes the multi-faceted approach of 

immediate relief matched with long term economic goals (Behrendt 2005b: 4).“82 

     Sebeurčení jako rozhodování o vlastní budoucnosti či jako „[...]  a vision of what we 

would like our communities to be like and the way we want to live our lives as 

Indigenous people (Behrendt 2005a: 138, 142)“83 je tedy vizí Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu, k jejímuž uskutečnění je potřeba zaručení mnoha práv a vykonání 

mnoha kroků jako je například zajištění ekonomické soběstačnosti, jejichž cesty mohou 

být různé. Proto také neexistuje jednoduchá odpověď na otázku jak by mělo sebeurčení 

původních Australanů – pokud se nemá jednat pouze o vyjmenování práv - konkrétně 

v praxi vypadat, k čemuž Noel Pearson poznamenává, že „[w]e Aboriginal people have 

not been particularly clear on its meaning either (2000: 95).”84  

     Ve své knize Our right to take responsibility chápe Noel Pearson sebeurčení jako 

„[...] the right to take responsibility [and] hard work (2000: 96)”85, jež před původní 

Australany klade řadu závažných otázek typu: „Do we really want to take 

responsibility? Are we properly unified to fulfil our responsibility? Are we prepared to 

show leadership and built consensus and overcome division? Or are we so divided that, 

if we took on our responsibilities, we would do just as bad a job as the bureaucracy and 

the white fellas (2000: 96)?“86 Z postoje Noela Pearsona je patrná orientace právě na 

praktické aspekty sebeurčení, jež jsou podle jeho mínění opomíjeny, a nejasnosti a 

neshody se tak neobjevují pouze ve strategiích, ale i v konkrétním naplnění pojmů jako 

ekonomická soběstačnosti či autonomie jako určitý stupeň rozhodování a správy 

vlastních záležitostí, jež jsou podle Noela Pearsona mnohdy pouhou rétorikou a 

                                                                                                                                               
národů by si mohl myslet, že je zde jeden jednoduchý všelék na nesčetné problémy, záležitosti a touhy, 
jimž čelí a jež mají komunity původních obyvatel.“ Autorský překlad.  
82 „[...] navrhované mechanismy ke zlepšení práv zahrnují tento mnohostranný přístup okamžité pomoci 
spojené s dlouhodobými ekonomickými cíli.“ Autorský překlad. 
83 „[...] vizi našich komunit tak, jak bychom je chtěli, a způsob, jakým chceme žít naše životy jakožto 
původní obyvatelé.“ Autorský překlad.  
84 „[m]y Aborigini jsme také neměli o jeho významu přesně jasno.” Autorský překlad.  
85 „[...] právo převzít zodpovědnost [a] těžkou práci” Autorský překlad. Toto pojetí sebeurčení převzal 
Noel Pearson od Larse Emila Johansena, bývalého ministerského předsedy Grónska (Pearson 2000: 96).  
86 „Opravdu chceme převzít zodpovědnost? Jsme řádně sjednoceni k vykonávání naší zodpovědnosti? 
Jsme připraveni předvést vůdcovství a budovat konsensus a překonat rozdělení? Nebo jsme tak rozděleni, 
že pokud převezmeme naše povinnosti, odvedeme stejně špatnou práci jako byrokracie a bílí lidé?“ 
Autorský překlad.  
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abstraktní právní a politickou teorií (2000: 96). Dalo by se tedy říci, že vize sebeurčení 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu je jasná i když ne příliš konkrétní.  

     Zcela zásadním a prvním krokem však musí být změna postojů australské 

společnosti a její politické reprezentace, jež původní národy marginalizovala a nedbala 

jejich práv jako původních obyvatel Austrálie. Aborigini a Ostrované z Torresova 

průlivu věří, že jejich suverenita stále trvá, a toto tvrzení zastává například i Henry 

Reynolds, který říká, že suverenita původních Australanů nebyla kolonizací naráz 

ukončena, ale spíše pomalu erodována, a i dnes musí ještě existovat v komunitách, jež 

stále uznávají, uplatňují a přijímají své tradiční právo (1998: 211). Uznání této 

suverenity a práva na sebeurčení Australským svazem je tedy nezbytným krokem číslo 

jedna.  

 
 
5.2  Vývoj politiky sebeurčení 

 
Původní Australané vždy bojovali za své právo na sebeurčení a spolu se zviditelněním 

tohoto úsilí původních národů na mezinárodní úrovni v 60. letech 20. století se také 

v Australském svazu tato otázka dostala do popředí zájmu médií a společnosti, kde ji již 

nebylo možno dále ignorovat. Otázka sebeurčení původních Australanů a uznání jejich 

suverenity se však zdá být velice komplikovaná, jelikož samotná existence Australského 

svazu byla založena na popření suverenity Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. 

Přestože pojetí suverenity původních národů neodpovídá koncepci suverenity jako 

jednoznačného atributu státnosti a nezávislosti, je tato záležitost velice citlivá a pro 

mnohé australské politiky naprosto nepřijatelná. Také problematika sebeurčení se 

potýká se stejnými problémy a jak připomínají Asch a Sampson, Australský svaz patřil 

v roce 2003 na mezinárodní úrovni mezi nejhlasitější odpůrce specifických práv 

původních národů (2003, citováno v Kenrick a Lewis 2004: 5-6).  

     V rámci australské diskuse o specifických právech původních národů se odrazil 

obecný základní spor mezi liberály a komunitaristy ohledně skupinově diferencovaných 

práv (Galligan, McAllister a Ravenhill 1997: 168) a například bývalý ministerský 

předseda John Howard k možnosti uzavřít smlouvu mezi Australským svazem a 

původními Australany v roce 1988 prohlásil: „It is an absurd proposition that a nation 

should make a treaty with some of its own citizens (Chesterman a Galligan 1997: 
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218).“87 Podle jeho názoru, jež je názorem i mnohých jiných, nejsou specifická práva 

původních národů v souladu s občanskými právy. Jak však k tématu dodávají John 

Chesterman a Brian Galligan, tento názor je pouze jedním z pohledů a pohledem jiným 

je, že občanství je jen odrazovým můstkem pro uznání specifických práv původních 

národů a rozhodně ne důvodem pro jejich odmítnutí (1997: 219).  

     Otázka sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu stejně jako jejich 

postavení v rámci politického systému Australského svazu nejsou statické a prošli 

určitým vývojem. Australský svaz původní národy nejprve ignoroval, poté segregoval a 

potomky smíšených párů se pokoušel absorbovat až nakonec přistoupil k politice 

asimilace, jež přispěla k zisku rovných občanských práv pro Aboriginy a Ostrovany 

z Torresova průlivu.88 Všechny tyto postoje byly založeny na negativním hodnocení 

původních Australanů jako „[...] a vestige of the past (Moran 2005: 193)“89, avšak na 

přelomu 60. a 70. začalo docházet k určitým změnám. První náznak většího porozumění 

situace Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu přišel roku 1972 v osobě liberálního 

ministerského předsedy Williama McMahona, který vyjádřil uznání kultury, jazyka a 

umění původních obyvatel jakožto žijících elementů v rámci rozmanité kultury 

australské společnosti (Peterson a Sanders 1998: 18). Ač rétorická záležitost bez 

konkrétních a hmatatelných implikací toto ocenění může být chápáno jako určitá 

předzvěst blížících se změn, jelikož uznání hodnoty kultury Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu neznamená nic bez její efektivní ochrany. Australský svaz tak byl 

přinucen k přehodnocení postojů a k nabídnutí jiné odpovědi na požadavek uznání 

sebeurčení původních Australanů než jakou byla dosavadní ignorace.  

 
 
5.2.1  Právo na půdu  

 
Když v roce 1972 ve volbách do federálního parlamentu zvítězili labouristé a novým 

ministerským předsedou po Williamu McMahonovi se stal Gough Whitlam, začalo pro 

Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu období pozvolných změn. ALP již ve své 

                                                 
87 „Je to absurdní návrh, že by národ měl uzavřít smlouvu s některými ze svých občanů.“ Autorský 
překlad.  
88 Podrobně se touto evolucí politických strategií Australského svazu vůči původním národům zabývá ve 
svém článku Anthony Moran, White Australia, Settler Nationalism and Aboriginal Assimilation (2005). 
Jeho hlavním zaměřením je poté způsob, jakým rozdílné formy nacionalismu australských osadníků 
tvarovaly vládní politiky absorbce a asimilace od 30. do 60. let 20. století tedy v období politiky „bílé 
Austrálie“ („white Australia“). 
89 „[...] pozůstatek minulosti“ Autorský překlad.  
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předvolební kampani se sloganem „It’s Time for a Change“90 slibovala větší pozornost 

záležitostem původních Australanů a ihned po svém zvolení formálně ukončila politiku 

asimilace a jako novou politiku vůči původním národům představila politiku sebeurčení 

(Attwood 2003: 346; Peterson a Sanders 1998: 18). Oproti politice asimilace jejímž 

cílem bylo přizpůsobit Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu importovaným 

kulturním, sociálním, ekonomickým a politickým vzorcům, hlavním účelem politiky 

sebeurčení mělo být podle slov Gougha Whitlama „[...] to restore to the Aboriginal 

people of Australia their lost power of self-determination in economic, social and 

political affairs (Lippmann 1979, citováno v Gurr 1983).“91 

     Co se týče práva na půdu, Whitlamova vláda učinila první krok již několik měsíců po 

svém zvolení. V únoru 1973 Gough Whitlam jmenoval Edwarda Woodwarda, jež 

zastupoval Yolngu u soudu proti Nabalco a Australskému svazu, do čela nově zřízené 

komise, která měla za úkol připravit zprávu o možných prostředcích, jimiž by bylo 

možné uznat a aplikovat v praxi právo původních Australanů na půdu a to především v 

Severním teritoriu. Závěrečná zpráva této komise se poté stala jedním z mezníků 

historie práva na půdu v Australském svazu. Woodwardova komise doporučila 

navrácení rezervací do rukou původních národů, a přestože se zabývala zejména 

otázkou půdy v Severním teritoriu, její závěry měly být později rozšířeny i do všech 

členských států Australského svazu. K uskutečnění svého návrhu Edward Woodward 

doporučil přijetí federálního zákona, jež by převedl vlastnické právo na rezervace 

původních Australanů do soukromého držení skupin původních obyvatel a zavedl 

mechanismus k nárokování půdy nacházející se mimo území těchto rezervací, a zřízení 

Komise pro půdu původních obyvatel (Aboriginal Land Commission), které by se 

předkládaly žádosti na postoupení půdy (Attwood 2003: 346; Gurr 1983; Chesterman a 

Galligan 1997: 199-200). 

     V reakci na tato doporučení zřídila Whitlamova vláda v roce 1974 Komisi pro 

pozemkový fond původních obyvatel (Aboriginal Land Fund Commission) s pravomocí 

udělovat dotace obchodním společnostem a sdružením Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu za účelem zakoupení půdy a to s platností v celém Australském 

svazu. Připravován byl také návrh zákona podle doporučení Woodwardovi zprávy, 

avšak tento zákon již nebyl za vlády ALP přijat. V listopadu 1975 odvolal guvernér 

                                                 
90 „Je čas na změnu“ Autorský překlad.  
91 „[...] navrácení původním obyvatelům Austrálie jejich ztraceného práva na sebeurčení v ekonomických, 
sociálních a politických záležitostech.“ Autorský překlad.  
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John Kerr Gougha Whitlama z funkce a v předčasných volbách poté zvítězili liberálové 

pod vedením Malcolma Frasera.92 K moci se tak opět dostala koalice liberálů a 

agrárníků, která Whitlamův návrh zákona jen lehce pozměnila a ten byl poté v roce 

1976 pod názvem Zákon o pozemkových právech původních obyvatel (Severní 

teritorium) [Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act] přijat. Tento zákon 

umožnil převedení části území po bývalých rezervacích do přímého vlastnictví 

původních Australanů a zavedl také mechanismus, podle kterého se mohli Aborigini a 

Ostrované z Torresova průlivu dožadovat i jiné půdy, pokud byli schopni prokázat 

tradiční vazbu k dané půdě. Na základě Zákona o pozemkových právech původních 

obyvatel (Severní teritorium) tak původní obyvatelé bezprostředně získali 258 000 km² 

půdy v Severním teritoriu, avšak stále chyběly podobné zákony s jurisdikcí mimo území 

Severního teritoria, jež by umožnily převedení půdy do vlastnictví Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu v jednotlivých státech.93 Nejvíce se přitom uznání 

sebeomezenějšího práva na půdu bránila Západní Austrálie a Queensland, který přijal 

zákon umožňující převedení půdy po bývalých rezervacích do rukou původních 

obyvatel a stanovující podmínky žádostí o jinou půdu až v roce 1991 (Chesterman a 

Galligan 1997: 200-205).  

     Přestože se Zákon o pozemkových právech původních obyvatel (Severní teritorium) 

a určitá partikulární vítězství původních Australanů na úrovni států mohou zdát jako 

významný pokrok směrem k uznání práva původních národů na půdu, omezení 

aplikovatelnosti tohoto zákona pouze na půdu nepodléhající jinému právnímu aktu 

(koupě či pronájem), ke které mohou původní Australané prokázat tradiční vazbu a 

užívání, ponechal naprostou většinu Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu bez 

šance na uznání svého práva na půdu, jelikož jejich nárok jakožto původních obyvatel 

dané půdy (native title) neměl při užití tohoto zákona žádný význam. Podle mnohých 

tak hrozilo, že „[...] land rights [would] be granted only to those tribal groups still intact, 

while the remnants of other tribes and the detribalised [would] be forgotten (Freney 

                                                 
92 Vypsánín nových voleb vyřešil guvernér John Kerr patovou situaci, kdy si labouristé udržovali většinu 
už jen v Dolní sněmovně a ta tak byla se Senátem rozporu (Blainey 1999: 190).   
93 Určitými výjimkami byly však Jižní Austrálie a Viktorie. Parlament Jižní Austrálie přijal v roce 1966 
vůbec první zákon týkající se práva původních národů na půdu v Australském svazu. Tento zákon zřídil 
orgán složený z původních Australanů určený ke správě půdy převedené na něj státem a dalším krokem 
byl poté transfer 180 000 km² půdy do vlastnictví Anangu Pitjantjatjaraku a Maralinga Tjarutja, 
původních obyvatel Jižní Austrálie. Vlastnictví této půdy bylo však v obou případech omezeno pouze na 
půdu a netýkalo se případných minerálů na ní nalezených a parlament Jižní Austrálie také mohl na této 
půdě kdykoli zahájit těžbu. Podobný zákon byl přijat v roce 1970 také ve Viktorii (Chesterman a Galligan 
1997: 201-202).  
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1972, citováno v Attwood 2003: 347).“94 Všechny tyto iniciativy federálních vlád a vlád 

jednotlivých států tedy představovaly pouze omezené a symbolické pokusy uznat právo 

původních národů Austrálie na půdu a tato neschopnost artikulovat všeobecně 

definovné právo Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu na půdu, o kterou byli 

připraveni, vedla k ojedinělému období v australské historii, kdy vedoucí postavení 

v otázce práv původních národů převzala justice (Chesterman a Galligan 1997: 205).   

     V roce 1982 započal Edward Koiki Mabo spolu s dalšími původními obyvateli 

ostrova Mer95 v Torresově průlivu soudní řízení před Nejvyšším soudem proti státu 

Queensland za účelem právního uznání svého obvěkého vlastnictví půdy na ostrovech 

Murray. Tuto žalobu vznesli s odůvodněním, že „[...] since the time immemorial the 

Meriam people had continuously occupied and enjoyed the Islands and had established 

settled communities with a social and political organisation of their own (Bartlett 2004: 

16).“96 Právní řízení případu Mabo v Queensland (No 2) bylo ukončeno až po deseti 

letech, kdy Eddie Mabo jako jeho hlavní protagonista již nebyl naživu, aby si vyslechl 

rozsudek, jež se stal mezníkem v historii specifických práv původních národů Austrálie. 

V červnu 1992 Nejvyšší soud prohlásil, že v rámci zvykového práva existuje koncept 

zákonného nároku původních obyvatel na půdu97 a zdrojem tohoto zákonného nároku 

soud identifikoval tradiční spojení s danou půdou. Soudci Nejvyššího soudu také 

rozhodli, že původní obyvatelé ostrovů Murray jsou „[...] entitled as against the whole 

world to possession, occupation, use and enjoyment of the lands of the Murray Islands98 

                                                 
94 „[...] právo na půdu [by mohlo] být uděleno pouze těm domorodým skupinám, jež jsou stále nedotčené, 
zatímco zbytky ostatních kmenů a ti, u kterých byla kmenová organizace zlomena, [by] byli zapomenuti.“ 
Autorský překlad.  
95 Ostrov Mer tvoří spolu s ostrovy Dauar a Waier souostroví Murray nacházející se ve východní části 
Torresova průlivu. Jeho původními obyvateli jsou Meriam, kteří jsou jednou ze skupin Ostrovanů 
z Torresova průlivu (Beckett 1987: 26-28).  
96 „[...] lidé Meriam odnepaměti a nepřerušeně obývali a užívali ostrovy a založili zde trvalé komunity 
s vlastní sociální a politickou organizací.“ Autorský překlad.  
97 Jak vysvětluje Richard Bartlett, existence konceptu zákonného nároku původních obyvatel na půdu ve 
zvykovém právu předpokládá, že k uskutečnění tohoto nároku není potřeba žádného jeho uznání v rámci 
legislativy či exekutivy, protože dřívější práva a zájmy ve vztahu k půdě držené původními obyvateli 
daného teritoria přežili změnu suverenity (2004: 26-27). 
98 Uznání práva Meriam jako původních obyvatel ostrovů Murray na půdu na těchto ostrovech je však 
pouhou částí toho, čeho by Meriam a ostatní Ostrované z Torresova průlivu rádi dosáhli. Kromě práva na 
půdu chtějí Ostrované z Torresova průlivu získat také uznání svého právního nároku na moře, jelikož jeho 
vlastnictví a vztah k němu jsou v kultuře Ostrovanů stejně silně zakořeněny jako spojení s půdou. Půda a 
moře jsou pro Ostrovany propojeni, což ilustruje název článku Colina H. Scotta o správě moře 
v Torresově průlivu: „Our feet are on the land, but our hands are in the sea” (2004: 259). („Naše nohy 
jsou na zemi, avšak naše ruce jsou v moři“ Autorský překlad.) Ostrované z Torresova průlivu dnes navíc 
nahlížejí na uznání svého práva na moře jako na významný krok k dosažení dlouho očekávané 
ekonomické nezávislosti. Problémem v dosažení tohoto uznání je však rozdíl v západním chápání moře 
jako něčeho nepodléhajícího vlastnictví a vlastnickým právům. Pro Australský svaz a celý západní svět je 
tak velmi těžké právu na moře původních národů porozumět (Sharp 2002: xv).   
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(Bartlett 2004: 22).“99 Nejvyšší soud tak zavrhl doktrínu terra nullius, jež byla označena 

jako diskriminační, neoprávněná a nespravedlivá (Attwood 1996: 12). Austrálie tedy 

nebyla v době příchodu Britů prázdnou zemí, její půda byla ve vlastnictví Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu a ti na ni stále mohou mít právní nárok. 

      Přestože John Chesterman a Brian Galligan hodnotí rozhodnutí Nejvyššího soudu 

v případu Mabo v Queensland (No 2) jako „[...] the most radical piece of judicial law-

making in Australian history (1997: 206)“100, nárok původních Australanů na půdu jím 

uznaný byl značně omezen. V rámci vynesení rozsudku Nejvyšší soud prohlásil, že 

nárok původních obyvatel mohl být v mnoha případech anulován právoplatným 

výkonem státních pravomocí (Bartlett 2004: 22), a tak jej omezil pouze na případy, kdy 

neexistuje žádné převažující právní opatření státu či federace. Eddie Mabo tedy vyhrál 

soudní spor pouze díky faktu, že ve vztahu k ostrovům Murry nebyl ze strany federace 

ani Queenslandu vykonán žádný právní akt, jež by nárok jejich původních obyvatel 

anuloval (Chesterman a Galligan 1997: 206).101 Soudní rozhodnutí v této kauze 

ponechalo řadu základních problémů ohledně právního nároku původních národů na 

půdu neobjasněných a federální parlament se svou ústavní pravomocí přijímat zákony 

ve vztahu k Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu měl příležitost tyto 

problémy legislativně vyřešit.  

     Tehdejší labouristická vláda v čele s Paulem Keatingem zahájila vyjednávání se státy 

a zástupci původních národů a průmyslu ohledně možné podoby zákona, jenž měl 

odpovědět na otázku, jak by se mělo zacházet s budoucími požadavky na uznání nároku 

na půdu. Výsledkem byl Zákon o nároku původních obyvatel (Native Title Act), který 

představoval kompromis mezi úplným uznáním a naprostým odmítnutím nároku 

původních národů (Butt, Eagleson a Lane 1998: 96). Zákon o nároku původních 

obyvatel na jednu stranu potvrdil vyvlastnění Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

                                                 
99 „[...] oprávněné ve srovnání s celým světem k vlastnictví, obsazení, využívání a užívání půdy na 
ostrovech Murray.“ Autorský překlad.  
100 „[...] nejradikálnější příklad soudního zákonodárství v australské historii“ Autorský překlad.  
101 Tato problematika prvořadosti práva Australského svazu nad nárokem původních národů je však 
mnohem složitější, jelikož dalším precedentem, jež Nejvyšší soud v rámci svého rozhodnutí v kauze 
Mabo v Queensland (No 2) učinil, bylo shledání Deklarativního zákon o pobřežních ostrovech 
Queenslandu (Queensland Coast Islands Declaratory Act) jako diskriminujícího Aboriginy a Ostrovany 
z Torresova průlivu ve věci vlastnických práv. Parlament Queenslandu přijal tento zákon roku 1985, tedy 
poté, co se Eddie Mabo obrátil na Nejvyšší soud, aby tak vymanévroval ze sporu a anuloval jakýkoli 
možný nárok původních obyvatel, který by ještě mohl existovat na ostrovech patřících ke Queenslandu. 
Nejvyšší soud však tento zákon shledal v rozporu s paragrafem 10 Zákona o rasové diskriminaci a 
neuznal jej jako platný právní akt, jež by nad nárokem původních obyvatel převážil. V důsledku tohoto 
rozhodnutí může být jakékoli vládní opatření přijaté po nabytí platnosti Zákona o rasové diskriminaci, jež 
by rušilo nárok původních národů, prohlášeno jako neplatné, pokud by bylo zároveň shledáno rasově 
diskriminačním (Chesterman a Galligan 1997: 206).  
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průlivu, jež se událo od počátku kolonizace až do roku 1994, a na stranu druhou pro ty 

původní Australany, kteří nebyli ze své půdy vyhnáni, zavedl postup pro uplatňování 

nároku na tuto půdu (Russell 2006: 305). Zákon tak znamenal nové možnosti 

v uznávání práva původních Australanů na půdu. Aboriginům a Ostrovanům 

z Torresova průlivu sice byla v určité míře přiznána práva na půdu již před rozhodnutím 

Nejvyššího soudu v případu Mabo v Queensland (No 2) [původní obyvatelé tak 

například získali výše zmíněných 258 000 km² půdy v Severním teritoriu na základě 

Zákona o pozemkových právech původních obyvatel (Severní teritorium)], avšak tato 

práva byla propůjčena původním obyvatelům Australským svazem. Rozdíl v přiznání 

práva na půdu na základě nároku původních národů a nové možnosti tak spočívají ve 

zdroji práva, kterým bylo v kauze Eddieho Maba a v kauzách následujících po přijetí 

Zákona o nároku původních obyvatel tradiční právo původních národů a jejich zvyky.    

     Zákon o nároku původních obyvatel, jež vešel v platnost v lednu 1994, definoval 

nárok původních obyvatel jako společná, skupinová či individuální práva a zájmy 

týkající se půdy či vodstava spadající pod tradiční právo Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu a stanovil, která postoupení půdy by mohla být neplatná a která 

naopak úplně potlačují nárok původních národů. Kromě toho zákon také zavedl postup 

pro držitele nároku původních obyvatel, jakým je možné žádat o formální uznání nároku 

na půdu či vodstvo, a založil zástupitelské orgány nároku původních národů, jejichž 

úkolem bylo zkoumat konkrétní žádosti o uznání nároku původních národů a zastupovat 

klienty. Dalším nově vytvořeným orgánem byl Národní soud pro nárok původních 

národů (National Native Title Tribunal, NNTT), který měl také vyjednávat prošetření 

žádostí a dělat nezávazná rozhodnutí, jež měla sloužit jako podklad pro Federální soud 

pro stanovení platných rozhodnutí. NNTT nebyla zákonem udělena pravomoc 

rozhodovat ve věci žádostí o uznání nároku, určitá výjimka však mohla být stanovena 

na základě dohody. Mezi jiná ustanovení zákona poté patřilo, že na základě registrace u 

NNTT bylo žadatelům o uznání nároku původních národů uděleno právo vyjednávat 

ohledně těžby a výnosu ze zisku (Bartlett 2004: 40-41; Butt, Eagleson a Lane 1998: 

87).102   

                                                 
102 Většina států Australského svazu se k Zákonu o nároku původních obyvatel postavila tak, že 
následovala vzoru federace a přijala zákony v podobném znění jako určitý doplněk. John Chesterman a 
Brian Galligan tento postup hodnotí jako určitý vzkaz federální vládě a parlamentu, aby v oblasti 
záležitostí původních národů zůstali ve vedení. Státy v daném smyslu podle těchto dvou autorů jednaly již 
od roku 1967, kdy byla ústavní změnou federaci dána pravomoc přijímat zákony ve vztahu k Aboriginům 
a Ostrovanům z Torresova průlivu, a nečinnost či naopak aktivita na straně federace se poté projevila i na 
úrovni států (1997: 210). 
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     V roce 1996 Nejvyšší soud opět vzbudil velkou pozornost, když v kauze Wik 

rozhodl, že pastevecké nájmy nemusí nezbytně anulovat nárok původních obyvatel na 

půdu, jež s nimi může existovat současně103 (Chesterman a Galligan 1997: 211). Toto 

rozhodnutí Nejvyššího soudu vedlo k dalšímu kroku federální vlády ve věci nároku 

původních národů, avšak tentokrát jej vláda nevyužila jako impulz k pozitivnímu 

legislativnímu kroku, ale spíše jako příležitost k co největšímu omezení možných 

vznesených nároků. Fraserovu labouristickou vládu, jež přijala Zákon o nároku 

původních obyvatel, vystřídala v roce 1996 u moci koaliční vláda Liberální a Národní 

strany (National Party, dříve známá jako Country Party) v čele s liberálem Johnem 

Howardem, který ještě jako opoziční vůdce hlasitě oponoval přijetí tohoto zákona 

(AHRC 1997: 3-7; Altman et al. 2004: 306-307).  

     Howardova vláda bezprostředně po rozhodnutí soudu oznámila, že hodlá novelizovat 

Zákon o nároku původních obyvatel podle tak zvaného „Desetibodového plánu” („Ten 

Point Plan“), jež značně omezoval práva na půdu přiznávaných na základě nároku 

původních národů (AHRC 1997: 3-7). „Desetibodový plán” zahrnoval ochranu farmářů 

před požadavky původních obyvatel na půdu, úpravu práva na vyjednávání značně 

omezující toto právo a změny v procedurách žádostí o uznání nároku původních národů 

(Butt, Eagleson a Lane 1998: 113). Novela byla přijata v roce 1998, kdy také vstoupila 

v platnost (Bartlett 2004: 53).104 Přestože novelizovaný Zákon o nároku původních 

obyvatel „[...] recognised the possibility of negotiated Indigenous land use agreements, 

its emphasis was on arming governments and corporate interests with legal rights that 

would minimize the claims of native title holders (Russell 2006: 334).“105  

     Nejzávažnější omezní nároku původních národů na půdu však byla stanovena již 

v rámci výnosu Nejvyššího soudu, který přijal povahu nároku původních národů jako 

                                                 
103 Nárok původních obyvatel na tuto půdu tedy neznamenal ukončení smluv s pasteveckými 
společnostmi, ale pouhé umožnění vstupu původních Australanů na tuto půdu za účelem provádění 
tradičních obřadů a návštěv posvátných míst (AHRC 1997: 57).   
104 Aileen Moreton-Robinson, která zkoumala tuto novelizaci Zákona o nároku původních obyvatel, 
upozornila na její diskrimační charakter založený na upřednostňování držitelů půdy či nároku na ni z řad 
nepůvodních Australanů, a tím stavějící Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu do nerovné pozice 
(2005: 129). V reakci na tuto novelizaci vyjádřil znepokojení také Výbor OSN pro odstranění všech 
forem rasové diskriminace (UN Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
CERD), který prohlásil, že australské právo diskriminuje na základě rasy, jelikož nárok původních národů 
je zranitelným vlastnickým právem, které je méně chráněno proti odcizení než ostatní vlastnická práva. 
Novelizace zákona podle Výboru upřednostňuje zájmy nepůvodních Australanů na úkor nároku 
původních národů, a tudíž nepředstavuje přiměřenou rovnováhu mezi právy původních a nepůvodních 
Australanů (AHRC 1997: 7).  
105 „[...] uznal možnost vyjednaných dohod na využití půdy původními obyvateli, jeho důraz byl kladen 
na vyzbrojení vlád a zájmů právnických osob zákonnými právy, jež by minimalizovali požadavky držitelů 
nároku původních obyvatel.“ Autorský překlad.  
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práva sui generis (Bartlett 2004: 100-102). Charakter nároku původních národů jako 

právo sui generis neboli právo svého druhu znamená, že nárok původních národů 

nemůže být specifikován a priori, a závisí na faktech každého případu (Keen 1999: 2). 

Jak dodává Richard Bartlett, „[...] attaching a unique, sui generis nature to native title 

has enabled the High Court to impose unique limitations on native title and to thereby 

deny giving full respect and equality of treatment to native title (2004: 102).“106 Systém 

na uznávání a ochranu práv a zájmů plynoucích z nároku původních národů stanovený 

Zákonem o nároku původních obyvatel jak v jeho původní tak i v novelizované podobě 

podporuje teorii, že australské právo je jediné legitimní. Účel Zákona o nároku 

původních obyvatel je chránit majetek, avšak ochrana byla tímto zákonem poskytnuta 

pouze vlastnickým právům pocházejícím z australského práva, zatímco vlastnická práva 

pocházející z práva původních národů Austrálie musejí být prokázána předtím, než 

mohou být formálně uznána a chráněna (Muir 1998: 3). Uchazeči o uznání nároku 

původních obyvatel musejí dokázat, že území, na které vznášejí nárok, představuje 

jejich „starobylou domovinu“, „mateřskou zemi“ či „domov předků“, a poskytnout tak 

důkaz o právoplatném zdroji a původu nároku.  

     Peter Russell ve své knize Recognising Aboriginal title: the Mabo case and 

indigenous resistance to English-settler colonialism k metodě uznávání nároku 

původních národů poznamenává, že „[f]rom the beginning, the procedure set by the 

Native Title Act tended to be divisive and alienating for Indigenous people (2006: 

309).“107 Zákon podle něj představuje spíše technické schéma realitního práva než 

program pro postup směrem k novým a postkoloniálním ujednáním s původními 

Australany (Russell 2006: 301). Formulace zákona je příliš komplikovaná a soudní 

spory ve věci nároku původních národů jsou vedeny v kontextu západního právního 

systému. „The court process itself – the representation of judiciary, the wigs and gowns, 

the formality and courtroom etiquette – reinforces the position of power held by the 

judiciary (Choo a O’Connell 1999: 3).“108 Problém s nárokem původních národů je tak 

ten, že jeho postavení je závislé pouze na tom, jak moc a do jaké míry je převládající 

skupina připravena tolerovat působení práv původních národů souběžně s jejími 

                                                 
106 „[...] připojením jedinečné, sui generis povahy k nároku původních národů umožnilo Nejvyššímu 
soudu jedinečně omezit nárok původních národů a tímto také odepřít plný respekt a rovnost nároku 
původních národů.“ Autorský překlad.  
107 „[o]d samého počátku měl postup stanovený Zákonem o nároku původních obyvatel sklon být pro 
původní obyvatele dělící a odcizující.“ Autorský překlad.  
108 „Soudní proces sám o sobě –  vyobrazení soudců, paruky a taláry, formálnost a etiketa soudní síně – 
posiluje mocenské postavení držené justicí.“ Autorský překlad.  
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vlastními právy. Je to Australský svaz a jeho orgány, kdo vytváří právo, jež platí, a 

právo Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu může být přijato jako legitimní 

způsob regulace jejich záležitostí, ale rozsah tohoto uznání je předmětem rozhodování 

výhradně soudců z řad nepůvodních Australanů (Russell 2006: 32). Při projednávání 

záležitostí týkajících se Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu závisejí soudy na 

zdánlivě neutrálním avšak kulturně specifickém rozhodovacím procesu a tradiční právo 

a zvyky původních národů jsou tedy podřízeny australskému právnímu systému.   

     Kvůli této komplikovanosti a zdlouhavosti procedury stanovené Zákonem o nároku 

původních obyvatel byla první žádost o uznání nároku na půdu kladně rozhodnuta až 

v roce 1996 (Chesterman a Galligan 1997: 211). Přesto však poté začal počet podaných 

žádostí a také jejich kladná vyřízení stoupat a to až na současných 93 rozhodnutí o 

uznání nároku.109 Původní Australané tak dnes vlastní nebo spravují téměř 20 % 

australského kontinentu představujících více než 1,5 milionů km² a přibližně polovina 

Severního teritoria je v přímém vlastnictví původních obyvatel (Macklin 2009) 

(vlastnictví půdy původními Australany je znázorněno na mapách v příloze č. 2 a 3). 

Zákon byl po novelizaci z roku 1998 mírně upraven ještě v roce 2007 a 2009, kdy byla 

rozšířena pravomoc Federálního soudu v rámci procedur uznávání nároku původních 

obyvatel, a stal se zažitou součástí australského právního systému. I přes všechna 

popsaná negativa a sporné otázky byl Zákon o nároku původních obyvatel prvním 

krokem k sebeurčení původních Australanů, jelikož uznal, že Aborigini a Ostrované 

z Torresova průlivu jsou na základě svého postavení původních národů Austrálie 

držiteli specifických práv, jež nenáleží ostatním Australanům, „[...] and it remains to be 

seen how indigenous rights will be further recognised and developed (Chesterman a 

Galligan 1997: 211).“110  

 
 
5.2.2  Právo na autonomii 

 
Stejně jako v případě práva na půdu tak i počátek historie práva na autonomii a správu 

vlastních záležitostí původních národů v rámci Australského svazu je možné najít u 

vyhlášení politiky sebeurčení vlády Gougha Whitlama v roce 1973. Tedy alespoň co se 

                                                 
109 Tento údaj je platný ke dni 20. listopadu 2009 a zahrnuje jak rozhodnutí o existenci nároku původních 
obyvatel na celé nárokované území tak o existenci nároku na jeho část. Více informací o nároku 
původních národů či Zákonu o nároku původních obyvatel a statistiku žádostí je možno nalézt na 
internetových stránkách NNTT (http://www.nntt.gov.au).  
110 „[...] a už zbývá jen pozorovat, jak budou práva původních národů dále uznávána a rozvíjena.“ 
Autorský překlad.  
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názvu nové politiky vůči původním Australanům a vládní rétoriky týče. Prvním krokem 

vlády ve věci umožnění Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu spravovat 

vlastní záležitosti bylo povýšení Úřadu pro záležitosti původních obyvatel na 

ministerstvo (Department of Aboginal Affairs). Úřad pro záležitosti původních obyvatel 

(Office of Aboriginal Affairs) byl zřízen za koaliční vlády Harolda E. Holta v roce 

1967, jako odpověď na zvýšený tlak na federaci, aby přijala zodpovědnost za záležitosti 

původních obvyvatel, následující po změně ústavy, a měl jakožto poradní orgán za úkol 

zjistit nejnaléhavější potřeby původních Australanů. Tento úřad znamenal jen nepatrné 

zabývání se záležitostmi Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu ze strany federace 

a vzhledem k jeho složení postrádajícího zástupce z řad původních Australanů 

nepředstavoval pro původní obyvatele žádnou možnost podílet se na rozhodování o 

správě svých záležitostí (Gardiner-Garden 1996). Povýšením na ministerstvo pro 

záležitosti původních obyvatel, jež spravovalo finance přidělené pro tuto oblast, se 

situace nezměnila, avšak jako instrument sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu měl sloužit Národní poradní výbor původních obyvatel (National Aboriginal 

Consultative Committee, NACC) (Castejon 2002: 26).  

     Tento výbor byl založen v roce 1973 a jeho úkolem bylo radit Ministerstvu pro 

záležitosti původních obyvatel. Jako orgán volený Aboriginy a Ostrovany z Torresova 

průlivu měl také zajistit jejich podíl na správě vlastních záležitostí, avšak ministerstvo 

ve výboru záhy začalo spatřovat konkurenta a NACC byl proto roku 1976 odstraněn a 

nahrazen Národní konferencí původních obyvatel (National Aboriginal Conference, 

NAC), která se stala také pouze poradním orgánem a v mnohém se od NACC nelišila 

(Castejon 2002: 26-27). Tato výměna NACC za NAC proběhla již za vlády Whitlamova 

nástupce Malcolma Frasera, tedy koalice liberálů a agrárníků, a přestože tato vláda v 

oblasti záležitostí původních Australanů příliš nevybočovala ze směru, který Gough 

Whitlam nastavil, tedy ze směřování k programům vylepšujícím životní podmínky 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu111, k reprezentaci původních obyvatel v 

rámci poradních orgánů a k pozemkovým právům, určitý odpor vůči stále sílícím 

snahám o autonomii a specifická práva původních národů lze u vlády Malcolma Frasera 
                                                 
111 V rámci mnoha nových vládních programů, které si za cíl stavěly vylepšení životních podmínek 
Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu v oblasti zdraví, vzdělání, bydlení či zaměstnávání, byla 
zřízena například společnost Ubytovny původních obyvatel s r.o. (Aboriginal Hostels Limited, 1973) 
řízená federací, která dodnes poskytuje původním Australanům ubytování a zároveň je i zaměstnává. 
Výdaje federálních vlád na speciální programy pro původní obyvatele se od roku 1973 postupně 
zvyšovaly. Poslední rozpočet labouristické vlády z roku 1975 počítal se 173 milióny AUD na tyto 
programy a v rámci rozpočtu vlády Malcolma Frasera z roku 1981 bylo pro tyto účely vyčleněno již 203 
miliónů AUD (Gurr 1983).  
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rozpoznat v zavržení termínu sebeurčení a používání termínu vlastního - samospráva 

(self-management) (Peterson a Sanders 1998: 20).  

     Tento termín však podle Vanessy Castejon vypovídal o praktické politice vůči 

Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu, která zůstala stejná, o trochu více než 

termín používaný labouristy, jelikož kroky Whitlamovy i Fraserovy vlády vedly pouze 

k širšímu zabývání se záležitostmi původních národů a ne k možnosti určení vlastního 

politického, ekonomického a sociálního statutu původními Australany a k jejich 

svobodnému sledování vlastního ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje. Tyto 

vlády tak odpovídaly na požadavky na sebeurčení a autonomii politickou integrací 

(2002: 26-27).  

     Ve federálních volbách konaných v roce 1983 zvítězila po osmi letech v opozici 

ALP a ve vládní rétorice se tak opět objevil termín sebeurčení. Když však Národní 

konference původních obyvatel zahájila roku 1979 kampaň za uzavření smlouvy mezi 

původními Australany a Australským svazem, která by Aboriginům a Ostrovanům 

z Torresova průlivu mimo jiné zajistila kompenzace za ztrátu a zničení tradičních území 

či uznání práva kontrolovat vlastní záležitosti a k tomuto účelu vytvářet vlastní orgány, 

a novou labouristickou vládu Boba Hawka také velmi kritizovala za nedostatečná 

opatření ve vztahu k právům na půdu, byl tento poradní orgán roku 1984 rozpuštěn jako 

neefektivní a během celých 80. let nebyl vytvořen žádný jiný federální orgán 

volený původními obyvateli, který by jej nahradil (Castejon 2002: 27; Peterson a 

Sanders 1998: 21; Short 2003: 494). Zhoršené vztahy s Aboriginy a Ostrovany 

z Torresova průlivu se vláda snažila napravit zesíleným důrazem na rovná práva a 

příležitosti, což se projevilo například představením nové zaměstnanecké politiky 

(Aboriginal Employment Development Policy), která si za cíl stanovila dosažení 

rovnosti v zaměstnávání a stejných platů pro původní obyvatele do roku 2000. Další 

vládní iniciativou se stala komise sestavená roku 1987 s úkolem přezkoumat vysoký 

počet úmrtí původních obyvatel ve vazbě a ve vězení (The Royal Commission into 

Aboriginal Deaths in Custody)112 (Peterson a Sanders 1998: 21).  

     Tlak původních obyvatel na vládu ALP, aby přijala jejich požadavek a uzavřela 

s nimi smlouvu, však neustával, a ministerský předseda Bob Hawke proto v roce 1988 

s příslibem smlouvy vystoupil. Hlavním argumentem pro uzavření smlouvy byl její 

                                                 
112 Více o činnosti této komise a o pozici Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu v trestně právním 
systému Australského svazu lze nalézt na internetových stránkách Australských národních archivů 
(National Archives of Australia) (http://www.naa.gov.au/about-us/publications/fact-sheets/fs112.aspx).  
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potenciál zvrátit dědictví mnoha let federací podporovaného vyvlastnění a vyloučení 

původních národů, jelikož, jak ke smlouvě poznamenal například Galarrwuy 

Yunnupingu, předseda Rady pro půdu v Severním teritoriu, „[...] a treaty will wipe out 

injustice and redress the wrongs of today, which can be traced to the wrongs of past 

(Chesterman a Galligan 1997: 218).“113 Návrhy na formu, v jaké by měla smlouva být 

uzavřena, sahaly od podepsání obyčejné dohody o porozumění až po užití paragrafu 

105A australské ústavy k přijetí oficiální smlouvy (Chesterman a Galligan 1997: 218). 

Proti smlouvě se však zvedla vlna kritiky114 a Bob Hawke byl vlastní vládou přinucen 

k ústupu a příslib smlouvy (treaty) byl nahrazen příslibem dohody (agreement). 

Důvodem k preferenci tohoto pojmu ze strany australských politiků byl fakt, že „[...] an 

agreement can be made between two groups in the same country while a treaty was said 

to imply a possible recognition of sovereignty, as it is supposed to be made on an equal 

footing (Castejon 2002: 27).“115  

     Až do konce 80. let poté nebyl učiněn žádný krok směrem k uzavření této dohody 

ani k zajištění autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Richard Mulgan 

přitom pojetí sebeurčení původních národů v Australském svazu popisuje jako 

nekontroverzní, jelikož sebeurčení bylo již od přijetí nové politiky vůči původním 

Australanům pod tímto názvem vládou Gougha Whitlama chápáno jako „[...] 

prescribing levels of autonomy and devolution consistent with the final authority of 

existing parliaments and courts (1998: 183).“116 Přesto však sebeurčení původních 

Australanů kontroverzním na konci 80. let stále zůstává a to přesto, že se Australský 

svaz na mezinárodní úrovni prezentoval jako zastánce specifických práv původních 

národů. V době přípravy návrhu Deklarace práv původních národů v letech 1985 až 

1993 podporovaly vlády Australského svazu užití slova sebeurčení, čímž se řadily mezi 

ty progresivnější (Sanders 2002: 2). Vztah Australského svazu k sebeurčení původních 

národů se však měnil a stále mění spolu se změnami vlády a vládou nejrozhodněji 

                                                 
113 „[...] smlouva vymaže bezpráví a odčiní dnešní křivdy, které mohou být vysledovány až ke křivdám 
v minulosti.“ Autorský překlad.  
114 Kritika smlouvy nepřicházela jen ze strany odpůrců specifických práv a postavení Aboriginů a 
Ostrovanů z Torresova průlivu, ale i od některých předních komentátorů, kteří se obávali zpochybnění 
statutu původních obyvatel jako australských občanů, a dokonce ze strany samotných původních 
Australanů. Ti se domnívali, že za situace, kdy postavení při vyjednávání mezi Australským svazem a 
původními národy Austrálie není rovné, by nebyla výsledná smlouva žádoucí a podle některých by mohla 
dokonce legitimovat jejich vyvlastnění (Chesterman a Galligan 1997: 218).  
115 „[...] dohoda může být uzavřena mezi dvěma skupinami v rámci jedné země, zatímco smlouva v sobě 
obsahuje předpoklad možného uznání suverenity, jelikož její uzavírání předpokládá rovné postavení.“ 
Autorský překlad.   
116 „[...] předepisování stupňů autonomie a devoluce v souladu s konečnou autoritou existujících 
parlamentů a soudů.“ Autorský překlad.   
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vystupující proti sebeurčení původních Australanů a jejich specifickým právům byla 

vláda Johna Howarda, což se projevilo například i při hlasování o Deklaraci práv 

původních národů ve Valném shromáždění OSN.      

 
 
5.2.3  Postoj Australského svazu k Deklaraci práv původních národů 

 
Koaliční vlády liberálů a Národní strany pod vedením ministerského předsedy Johna 

Howarda, které byly u moci od roku 1996 do roku 2007, se od politiky sebeurčení vůči 

původním Australanům distancovaly a poslední z nich svůj negativní postoj dala 

zřetelně najevo při hlasování o Deklaraci práv původních národů ve Valném 

shromáždění OSN. Před samotným hlasováním vystoupil velvyslanec a stálý 

představitel Australského svazu při OSN Robert Hill s vysvětlením pozice své země a 

prohlásil, že Australský svaz tvrdě pracoval na tom, aby se tato deklarace stala 

hmatatelným a pokračujícím měřítkem úspěchu, jež by bylo všeobecně přijato. Tohoto 

cíle však podle Roberta Hilla nebylo dosaženo, textu Deklarace práv původních národů 

se nepodařilo dosáhnout vysoké úrovně a Australský svaz tak byl s obsahem deklarace 

znepokojen a s deklarací nemohl souhlasit (UN 2007a).  

     Konkrétně byla podle Roberta Hilla vláda Johna Howarda nespokojena s odkazy na 

sebeurčení v textu deklarace, jelikož sebeurčení je podle ní aplikovatelné na situace 

dekolonizace a rozpadu států a dále také na státy, kde by byla konkrétní skupina žijící 

na jasně vymezeném území zbavena politických či občanských práv (UN 2007a). Vláda 

Johna Howarda „[...] supported and encouraged the full engagement of indigenous 

peoples in the democratic decision-making process, but did not support a concept that 

could be construed as encouraging action that would impair, even in part, the territorial 

and political integrity of a State with a system of democratic representative Government 

(UN 2007a).“117 Co se týče práva na půdu a přírodní zdroje, vláda opět vyjádřila 

znepokojení s vyzněním deklarace, jež podle ní upřednostňovalo práva původních 

obyvatel na půdu před ostatními zákonnými právy existujícími ve vztahu k dané půdě, a 

zdůraznila, že právo na půdu původních Australanů musí být a nadále zůstane 

předmětem australského práva. Další výhrady poté Robert Hill vyslovil vůči právu na 

duševní vlastnictví a právu na svobodný a informovaný souhlas, jelikož „[...] Australia 

                                                 
117 „[...] podporovala a podněcovala úplné zapojení původních národů v rámci demokratických 
rozhodovacích procesů, ale nepodporovala žádný koncept, který by mohl být vykládán jako podněcující 
jednání, jež by rozdělilo či oslabilo, třeba i jen z části, teritoriální a politickou integritu státu se systémem 
demokratické reprezentativní vlády.“ Autorský překlad.  
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could not accept a right that allowed a particular sub-group of the population to be able 

to veto legitimate decisions of a democratic and representative Government (UN 

2007a).“118 13. září 2007 se tak zástupce Australského svazu po tomto výčtu svých 

připomínek přidal k představitelům Spojených států, Nového Zélandu a Kanady a 

hlasoval proti Deklaraci práv původních národů.  

     Australská labouristická strana v čele s Kevinem Ruddem oproti tomu na podzim 

roku 2007 v rámci své předvolební kampaně před federálními volbami vyjádřila svou 

dlouhodobou podporu Deklarace práv původních národů. Když byla v listopadu zvolena 

a po 11 letech u moci nahradila koalici Johna Howarda, zahájila proto konzultace 

ohledně možných kroků k formálnímu vyjádření podpory deklarace (AHRC 2008b: 30). 

ALP tak vyjádřila své pochopení významu tohoto symbolického aktu, který „[...] makes 

clear to the international community and to all Australians that the government takes the 

Declaration seriously and is a demonstration of good faith and of a desire to enter into 

genuine partnership with Indigenous peoples (AHRC 2008b: 30-31).”119 3. dubna 2009 

poté k tomuto prohlášení podpory Deklaraci práv původních národů opravdu došlo, 

když ministryně pro rodiny, bydlení, veřejné služby a záležitosti původních obyvatel 

Jenny Macklin vystoupila ve federálním parlamentu s oznámením, že „[t]oday, 

Australia changes its position. Today, Australia gives our support to the Declaration 

[and] joins the international community to affirm the aspirations of all Indigenous 

peoples (2009).“120 

     Kromě přání ALP, aby se Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu plně zapojili do 

chodu australské demokracie, se Jenny Macklin zmínila také o sebeurčení původních 

národů jako o oprávnění původních Australanů ke kontrole nad vlastním osudem a 

k uctivému zacházení, jež podle článku 46 deklarace nemůže být zneužito k narušení 

uzemní integrity či politické jednoty Australského svazu. Dále také vyjadřila podporu 

vytvoření určitého stupně ekonomické nezávislosti, která by Aboriginům a Ostrovanům 

z Torresova průlivu pomohla k efektivní správě vlastních záležitostí a udržení vlastní 

kultury a identity, a také pochopení pro usilování původních národů o udržování a 

                                                 
118 „[...] Austrálie nemůže přijmout právo, které by specifické skupině v rámci populace umožnilo vetovat 
legitimní rozhodnutí demokratické a reprezentativní vlády.“ Autorský překlad.  
119 „[...] vysvětluje mezinárodnímu společenství a všem Australanům, že vláda bere deklaraci vážně, a je 
také vyjádřením dobrého úmyslu a přání vstoupit s původními národy do opravdového partnerství.“ 
Autorský překlad.  
120 „[d]nes Austrálie mění svůj postoj. Dnes dává Austrálie svoji podporu deklaraci [a] připojuje se 
k mezinárodnímu společenství s potvrzením aspirací všech původních národů.“ Autorský překlad.  
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posilování jejich vztahu k půdě a vodstvu121 (2009). Přestože je Deklarace práv 

původních národů právně nezávazným dokumentem, stanovuje podle ALP významné 

mezinárodní principy, a současná vláda Kevina Rudda ji chápe jako „[...] a new impetus 

to work together in trust and good faith to advance human rights and close the gap 

between Indigenous and non-Indigenous Australians (Macklin 2009).“122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Jenny Macklin ke vztahu původních národů k půdě a vodstvu zárověň poznamenala, že současné 
zákony ohledně práva na půdu původních obyvatel jsou dostatečné a vláda je nemá v úmyslu nijak měnit 
(2009).  
122 „[...] nový impuls ke společné práci v důvěře a dobré vůli k rozvíjení lidských práv a uzavření propasti 
mezi původními a neůvodními Australany.“ Autorský překlad.  
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6. Autonomie původních národů Austrálie 

 
Přestože federální vláda Gougha Whitlama vyhlásila politiku sebeurčení vůči původním 

Australanům již v roce 1973, ještě v 80. letech se o sebeurčení či autonomii Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu nedalo reálně hovořit. NACC a NAC představovaly 

pouze poradní orgány pod kontrolou federální vlády a ani náznakem se tak v jejich 

případě nejednalo o žádnou formu autonomie. K pozitivnímu vyvoji začalo docházet až 

na samém konci 80. let, kdy labouristická vláda Boba Hawka vyjádřila určitou ochotu 

vůči specifickému zacházení s původními Australany, jejímž výsledkem bylo, jak 

později uvidíme, nové postavení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu v rámci 

politického systému Australského svazu. Změny v politice ALP započaté v 70. letech 

byly i přes jejich pozvolný vývin významným faktorem autonomie původních obyvatel 

a obměny politických stran ve federální vládě nebyly proto vždy ku prospěchu 

původních obyvatel. Jednotlivé politické strany v Australském svazu mají na otázku 

sebeurčení původních Australanů rozdílné názory a šance Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu tak do značné míry závisejí na aktuálním rozložení politických sil, 

konkrétně tedy na možných scénářích ALP ve vládě, Liberálové a Národní strana 

v opozici a naopak. 

     Přestože podle logiky věci nelze stylem jeden krok vpřed a dva kroky vzad nikam 

dojít, stala se autonomie původních národů v 90. letech více reálnou a na místě jsou tak 

otázky ohledně její možné a žádané podoby. Změna postavení Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu v rámci Australského politického systému se stala nevyhnutelnou a 

jak poznamenává Will Sanders, tato změna či změny jsou pouze záležitostí „[...] of 

finding a path along which to walk. That Australia will be walking along some path of 

institutional reform is virtually inevitable. It is only the precise location and nature of 

that path and the pace of the walking that remains to be determined (Pearson a Sanders 

1995: 17).“123 Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu mají mnoho společného, 

avšak co se postavení v rámci politického systému Australského svazu a možných 

forem autonomie týče, došlo mezi těmito dvěma skupinami k rozdělení. Ostrované 

z Torresova průlivu prohlásili v roce 1988 vlastní národní identitu, vyčlenili se vůči 

Aboriginům a rozhodli se jednat s Australským svazem sami za sebe. Také proto je 

nutno zabývat se jejich autonomií odděleně.  

                                                 
123 „[...] nalezení stezky, podél které by se dalo jít. To, že bude Austrálie kráčet po nějaké cestě 
institucionální reformy, je fakticky nevyhnutelné. K určení tak zůstává pouze přesné umístění a podstata 
této cesty a tempo chůze.“ Autorský překlad.  
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     Předmětem poslední kapitoly je autonomie jakožto jeden z nejpodstatnějších atributů 

sebeurčení původních národů či jako jeho politické vyjádření a její možné podoby. 

První dvě části kapitoly se věnují formám autonomie Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu uvedených do praxe do současnosti a jejich hodnocení z pohledu 

původních národů. V případě Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu žijících 

v kontinentální části Austrálie se jedná o epizodu dlouhou 15 let, jež byla ukončena 

v roce 2004, a v případě Ostrovanů z Torresova průlivu o postupný vývoj a ustálení do 

podoby několika orgánů. Otázkou této části je, zda dané formy autonomie a její rozsah 

odpovídají či odpovídaly požadavkům původních Australanů a zda korespondují s jejich 

pojetím sebeurčení. Následující části představí další možné formy autonomie, přiblíží 

jejich problematičnost a dále také překážky a perspektivy autonomie a celého 

sebeurčení původních Australanů obecně. Co se možných forem autonomie týče, pro 

účely této práce je zachováno obvyklé dělení na autonomii teritorální a neteritoriální, 

přičemž pro autonomii neteritoriální, která je různými autory nazývána různými 

termíny, je nadále používáno stejného pojmu. Závěr kapitoly se poté zabývá aktuálním 

vývojem v oblasti autonomie původních Australanů. 

 
 
6.1  Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu 

 
Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu byli nespokojeni s odpovědí australských 

vlád na jejich požadavek na autonomii politickou integrací a příslib dohody ze strany 

vlády Boba Hawka a následná nečinnost je přiměli k další protestní akci. V den oslav 

dvousetletého výročí počátku kolonizace Austrálie Velkou Británií, 26. ledna 1988, se 

v Sydney konal rozsáhlý pochod původních Australanů, kteří tak chtěli opět 

připomenout své požadavky na autonomii a právo na půdu. Protestní akce připoutala již 

tradičně značnou mediální pozornost nejen v Australském svazu ale i v zahraničí a zdá 

se, že tento vývoj událostí přiměl vládu ke změně strategie. Aby utišila nespokojené 

Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu, rozhodla se vláda Boba Hawka k dalšímu 

pokusu institucionalizovat a posílit jejich hlas. Výsledkem byla Komise Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu (Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, 

ATSIC) (Altman et al. 2004).  

     Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu byla založena v listopadu 1989 

přijetím Zákona o Komisi Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu (Aboriginal and 

Torres Strait Islander Commission Act 1989) federálním parlamentem. Záměr tento 
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orgán zřídit byl však ministerským předsedou Bobem Hawkem poprvé oznámen již 

v červenci 1987 a návrh zákona byl poté v prosinci 1987 parlamentu předložen 

v prohlášení pod názvem Základy pro budoucnost (Foundations for the Future) (Sanders 

1994: 476). Projednávání tohoto zákona bylo dlouhým a dramatickým procesem. Zákon 

o ATSIC byl značně kontroverzní a v době svého přijetí federálním parlamantem byl 

druhým nejvíce pozměňovaným návrhem zákona od vzniku Australského svazu (Pratt 

2003: 1). ATSIC, která zahájila svoji činnost v březnu 1990, nahradila Ministerstvo pro 

záležitosti původních obyvatel a Komisi původních obyvatel pro rozvoj (Aboriginal 

Development Commision, ADC)124 a také navázala na reprezentativní a poradní roli 

předchozích orgánů, NACC a NAC. Michele Ivanitz popisuje ATSIC jako „[...] the 

peak indigenous elected representative body while, at the same time, it functiones 

virtually as a government department (2000: 4).“125 Struktura ATSIC kombinovala jak 

reprezentativní tak výkonnou funkci a odpovědnost (accountability) byla také dvojí. 

ATSIC byla odpovědna federální vládě a zároveň svým voličům (Ivanitz 2000: 4). 

     Reprezentativní složka ATSIC se skládala z 35 regionů nacházejících se v pevninské 

části Austrálie, z nichž každý měl Regionální radu. Původní počet regionů byl 60, avšak 

tento počet byl v rámci novelizace Zákona o ATSIC v roce 1993 snížen na 36 a 

v následujícím roce se toto číslo snížilo až na současných 35, když se Regionální rada 

Torresova průlivu stala Regionálním úřadem pro Torresův průliv (Torres Strait 

Regional Authority, TSRA) (Sanders a Arthur 2001: 6). TSRA se tak stala nezávislým 

orgánem fungujícím však stále pod záštitou Zákona o ATSIC (Pratt 2003: 21) (viz 

kapitola 6.2). Jak tvrdí Will Sanders, regiony ATSIC ve své původní podobě z roku 

1989 odrážely preference původních Australanů silněji než regiony po změně v roce 

1993, které reflektovaly spíše preference vlády (2004a: 4). 

     Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu volili každé tři roky své zastupitele do 

Regionálních rad. V závislosti na množství lidí žíjících v daném regionu byl počet 

zastupitelů od osmi do dvanácti a každá rada si po volbách zvolila svého předsedu (Pratt 

2003: 9). Regiony byly vždy seskupeny do 16 regionálních zón (každá zóna se skládala 

z jedné až čtyř Regionálních rad) a jako součást volebního procesu si členové rad 

v každé zóně zvolili jednoho ze svých členů k reprezentaci v rámci federálního Výboru 

                                                 
124 ADC byla orgánem řízeným výborem deseti komisařů z řad Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 
průlivu jmenovanými vládou. Komise byla pověřena správou omezeného množství speciálních programů 
pro původní Australany s orientací na rozvoj (Pratt 2003: 4).   
125 „[...] vrcholný reprezentativní orgán volený původními obyvateli, i když zárověň fungující fakticky 
jako vládní odbor.“ Autorský překlad.  
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komisařů ATSIC. Tento výbor čítal 17 členů, jelikož jedním z nich byl také komisař 

zvolený za Torresův průliv. Když byla ATSIC založena, federální ministr pro záležitosti 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu jmenoval předsedu tohoto výboru. Tato 

pozice byla však od roku 1999 také volena v rámci ATSIC a to konkrétně komisaři 

Výboru komisařů ATSIC (Ivanitz 2000: 4-5; Pratt 2003: 9-10; Sanders, Taylor a Ross 

2000: 494-495).  

     V roce 2003 se administrativní složka sestávala z přibližně 1250 úředníků ve státní 

službě zaměstnaných podle Zákona o státní správě z roku 1999, přičemž mnoho z těchto 

zaměstnanců pracovalo v rámci správy záležitostí původních obyvatel již řadu let. 

V čele administrativní složky ATSIC stál hlavní výkonný úředník jmenovaný ministrem 

pro záležitosti Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, který jím byl pověřen 

podáváním pravidelných zpráv. Administrativa byla poté rozdělena do tří úrovní. 

Úrovní první byla hlavní kancelář v Canbeře, druhou úroveň představovaly kanceláře 

v hlavních městech jednotlivých australských států a úrovní poslední bylo 27 

regionálních kanceláří rozmístěných po celé Austrálii (Ivanitz 2000: 5; Pratt 2003: 10). 

Součástí ATSIC byla také kancelář pro audit a hodnocení s úkolem provádět pravidelný 

audit a vypracovávat zprávy o činnosti komise (Pratt 2003: 7).   

     ATSIC měla tedy dvojí odpovědnost.126 V rámci své role distributora a dozorce nad 

některými specifickými programy pro původní Australany byla odpovědná federální 

vládě a svým voličům byla na druhou stranu odpovědna za reprezentaci jejich zájmů a 

prosazování uznání specifických práv původních národů Australským svazem (Pratt 

2003: 9). Tato dvojí odpovědnost a struktura vyplývaly z cílů a funkcí ATSIC. Podle 

třetího paragrafu Zákona o ATSIC se hlavními cíli této komise stalo zabezpečení 

maximální účasti Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu na formulaci a 

implementaci vládní politiky, podporování samosprávy a soběstačnosti původních 

Australanů, napomáhání jejich ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji a 

zajištění koordinace federální, státní a lokální politiky dotýkající se původních obyvatel 

(Pratt a Bennett 2004). Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, ATSIC měla tři hlavní 

role či funkce. Rolí první bylo radit vládám na všech úrovních v záležitostech týkajících 

se původních Australanů a rolí druhou zasazovat se o uznání specifických práv 

původních národů na regionální, federální i mezinárodní úrovni. Poslední funkcí byla 

poté distribuce a monitorování některých federálních programů a služeb pro Aboriginy 

                                                 
126 Odpovědnost ve smyslu anglických pojmů responsibility a accountability.  
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a Ostrovany z Torresova průlivu (Pratt a Bennett 2004). Z těchto rolí jasně vyplývá, že 

ATSIC byla jak vrcholným orgánem původních národů v Australském svazu tak i 

vládním úřadem.   

     Role byly Zákonem o ATSIC rozděleny také v rámci této komise, a to ve všech 

úrovních. Komisaři ATSIC měli na starosti federální finance a politická rozhodnutí a 

jejich rolí bylo také radit na federální a mezinárodní úrovni (ATSIC 2000). Regionální 

rady měly na druhou stranu roli „[...] in advocacing regional Indigenous interests, 

developing regional plans, monitoring the coordination of government services and 

allocating ATSIC funding to Indigenous organisations within their region (Sanders, 

Taylor a Ross 2000: 493-494).“127 Tim Rowse zmiňuje, že Komise Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu představovala se svou regionální strukturou určitý 

experiment v devoluci a snahu spojit regionální a lokální mobilizaci původních 

Australanů (2002: 182-183). Oprávněnost volit ve volbách do Regionálních rad byla 

omezena na Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu starší 18 let, kteří byly zároveň 

držiteli volebního práva na federální úrovni, a používaným volebním systémem byl 

systém jednoho přenosného hlasu, tedy specifický typ v rámci proporčních volebních 

systémů128 (Sanders, Taylor a Ross 2000: 495-496). Regionální rady hrály jako přímo 

volené orgány v rámci ATSIC významnou roli v distribuci a alokaci financí a plánování 

budoucích výdajů v rámci regionů (Rowse 2002: 182). 

     Útrata federálních financí v rámci ATSIC byla přitom od samého počátku komise 

předmětem intenzivní veřejné a politické kontroly a otázka kolik financí ATSIC 

dostávala a co mohla s těmito penězi dělat byla jednou z hlavních mylných představ 

odklopujících tuto komisi (Pratt a Bennett 2004). Existovala všeobecná představa, že 

velmi mnoho peněz bylo komisí přerozděleno v rámci jednotlivých programů pro 

původní Australany bez jakýchkoli hmatatelných výsledků, a ATSIC byla kritizována 

jako neefektivní. Ve skutečnosti však byla většina federálního rozpočtu pro záležitosti 

původních obyvatel rozdělena mezi programy nacházející se mimo kompetenci ATSIC 

(Reilly 2006: 433). ATSIC byla zodpovědná pouze za přibližnou polovinu financí 

                                                 
127 „[...] v hájení zájmů původních obyvatel na regionální úrovni, rozvíjení regionálních plánů, kontrole 
koordinace vládních služeb a rozdělování financí ATSIC organizacím původních obyvatel v rámci svých 
regionů.“ Autorský překlad.  
128 Systém jednoho přenosného hlasu (Single Transferable Vote) se v Australském svazu používá také ve 
volbách do federálního Senátu (Sanders, Taylor a Ross 2000: 495-496). 
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vyčleněných vládou Australského svazu pro Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu 

(ATSIC 2000).129  

     ATSIC byla tedy jen doplňkovým orgánem, co se financování programů pro původní 

Australany týče, a nemohla tak nikdy být chápána jako hlavní zdroj federální pomoci 

komunitám původních národů (Altman et al. 2004). Tim Rowse proto ATSIC hodnotí 

jako „[...] a significant, but hardly a dominant, agency in a multi-agency approach to the 

administration of services to Indigenous Australians (2002: 183).“130 Přestože ATSIC 

nebyla hlavním poskytovatelem služeb v mnoha oblastech jako je například zdravotní 

péče či školství, byla často viněna z absence pokroku v těchto oblastech. Od roku 1995, 

kdy ministerský předseda Paul Keating přesunul zodpovědnost za zdravotní péči 

původních Australanů z ATSIC na Ministerstvo lidských služeb a zdravotnictví 

(Department of Human Services and Health), neměla komise za tuto oblast žádnou 

odpovědnost, avšak v médiích byla za nedostatečnou činnost ve zdravotní péči o 

původní obyvatele stále obviňována (Pratt 2003: 13-14).  

     V roce 2003 obdržela ATSIC od federální vlády přibližně 1.3 miliard AUD, což 

představovalo asi 46 % z celkových 2.8 miliard identifikovatelných federálních výdajů 

na záležitosti původních obyvatel v tomto roce. Je také důležité zmínit, že většina 

rozpočtu ATSIC (okolo 85 %) byla vládou předem určena k využití v konkrétních 

programech. Podíl finanční účasti komise na jednotlivých programech byl tak v podstatě 

ještě menší, jelikož ATSIC mohla svobodně rozhodovat jen o nepatrném množství 

finančních zdrojů (Pratt a Bennett 2004). Programy, kterým byla tradičně přidělována 

největší část rozpočtu a to přibližně 80 %, byli Zaměstnanecký projekt pro rozvoj 

komunit (Community Development Employment Project, CDEP) a dále programy 

snažící se o vylepšení sociálního a fyzického blaha s příkladem Programu pro bydlení a 

infrastrukturu komunit (Community Housing and Infrastructure Program, CHIP) (Pratt a 

Bennett 2004).131  

                                                 
129 Mezi ostatní federální orgány, pod jejich aktivity spadaly i určité specifické programy pro původní 
obyvatele, patřilo v roce 2002 Ministerstvo školství, výchovy a záležitostí mládeže (Department of 
Education, Training and Youth Affairs), Misterstvo práce, vztahů na pracovišti a drobného podnikání 
(Department of Employment, Workplace Relations and Small Business), Ministerstvo pro služby rodinám 
a veřejnosti (Department of Family and Community Services) a další instituce. Každé z těchto 
ministerstev přispívalo organizacím původních Australanů a také na dvou zbývajících vládních úrovních, 
státní a lokální, existovalo mnoho programů pro původní obyvatele bez jakéhokoli vlivu ATSIC (Rowse 
2002: 183). 
130 „[...] významný, avšak sotva dominantní orgán v rámci mnoharezortního přístupu k administraci 
služeb pro původní Australany.“ Autorský překlad.  
131 Zaměstnanecký projekt pro rozvoj komunit byl spuštěn v roce 1977 jako alternativa podpory při 
nezaměstnanosti pro původní Australany žijící v odlehlých oblastech (Arthur 2002: 1). Když byla 
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     Zbývajících 20 % rozpočtu ATSIC bylo používáno na řadu dalších programů 

různého zaměření. Program pro rozvoj podnikání (Business Development Program, 

BDP) například pomáhal Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu začít podnikat 

nebo již fungující firmu rozšířit a za tímto účelem poskytoval půjčky a přístup 

k profesionálnímu poradenství a školení. Další programy byly poté zaměřeny na 

zachování a podporu kultury a dědictví původních národů a prosazování jejich práv a 

rovnosti. ATSIC podporovala síť právních služeb pro původní obyvatele, byla 

významným zastáncem speciálních potřeb „ukradených generací“132 a v rámci 

kulturních programů finančně sponzorovala kulturní centra, údržbu posvátných míst, 

festivaly a jiné kulturní aktivity. Kromě toho komise založila také okolo 150 mediálních 

společností, které vlastnili a řídili původní Australané, a v rámci Programu pro jazykové 

iniciativy Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu (Aboriginal and Torres Strait 

Islander Languages Initiatives Program) financovala přibližně 25 regionálních 

jazykových center a mnoho dalších jazykových projektů uvnitř komunit (ATSIC 2000).  

     Otázka dvojí odpovědnosti Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu je 

velmi významná a ATSIC provázela po celou dobu její existence, proto je nutné se k ní 

ještě vrátit. Již od počátku projednávání Zákona o ATSIC byla otázce odpovědnosti 

tohoto orgánu věnována značná pozornost a výsledkem bylo mimo jiné také zřízení 

výše zmíněné kanceláře pro audit a hodnocení v rámci ATSIC (Pratt 2003: 7). Komise 

se tak stala jediným statutárním orgánem, který byl za zákona povinnen tuto kancelář 

obsahovat, a v důsledku tak na ní bylo vyžadováno, aby byla více odpovědná než jiné 

vládní orgány. Jak k této otázce poznamenávají Andrew Chew a Susan Greer, „[i]n 

order to satisfy the financial accountability requirements of the public and of 

                                                                                                                                               
založena ATSIC, CDEP se stal její součástí (Arthur 2002: 5). V roce 2000 CDEP poskytoval práci a 
možnost rozvoje v přibližně 260 komunitách původních obyvatel po celé Austrálii a účastnilo se ho více 
než 32 000 Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. ATSIC dávala komunitám finanční zdroje na 
pokrytí platů pro účastníky programu a také na nákup nářadí a materiálů nezbytných k podpoře 
pracovních projektů. CDEP ponechává rozhodování o rozvoji komunity v rukou komunity samotné a 
představuje jak ekonomický tak socio-kulturní přínos. CDEP se od svého založení významně rozšířil a 
v roce 2000 zodpovídal přibližně za čtvrtinu pracovních pozic obsazených původními Australany. Další 
významný projekt, Program pro bydlení a infrastrukturu komunit, měl za úkol nákup, stavbu a opravu 
domů a dále také istalaci vodovodů, elektřiny a budování silnic a jiné infrastruktury v komunitách 
původních obyvatel (ATSIC 2000). 
132  „Ukradené generace“ je pojem používaný pro ty původní Australany, kteří byli v dětství násilně 
odloučeny od svých rodin v rámci praktik asimilační politiky prováděných od počátku 19. století, nejvíce 
však ve století dvacátém, a to až do konce 60. let tohoto století. Více informací o „ukradených 
generacích“ je možno nalézt ve Zprávě celostátního šetření o odlučování dětí Aboriginů a Ostrovanů 
z Torresova průlivu od jejich rodin (Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and 
Torres Strait Islander Children from their Families) na internetových stránkách Australskoasijského 
právně informačního institutu (Australasian Legal Information Institute) 
(http://www.austlii.edu.au/au/other/IndigLRes/stolen/ ).  
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parliament, ATSIC was subject to non-Indigenous administrative structures and 

decision-making processes (1997).“133 I přes tato opatření však byla ATSIC často 

označována jako neodpovědná a její činnost a nakládání s financemi bývali považovány 

za netransparentní či dokonce korupční (Pratt 2003: 14). Důsledkem bylo až její zrušení 

v roce 2004. 

     Když se vlády po volbách v roce 1996 ujala po 13 letech v opozici koalice Liberální 

a Národní strany, předpokládala se změna diskurzu federální politiky vůči původním 

národům Austrálie. Koaliční vláda liberála Johna Howarda své volební období zahájila 

pod sloganem „For all of us“134 a bez zřetelné politiky vůči původním obyvatelům 

s výjimkou vypořádání se se třemi relativně novými, avšak již vlivnými a ikonickými 

institucemi nových vztahů mezi Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu a 

Australským svazem: ATSIC, procesem usmíření135 a nárokem původních národů na 

půdu (Altman et al. 2004). Co se ATSIC týče, postoj koaliční vlády nebyl nijak 

překvapivý, jelikož již v roce 1989 se John Howard jako vůdce opozice vyjadřoval silně 

proti zřízení této komise. John Howard tvrdil, že vláda Boba Hawka vytváří orgán 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, který ohrozí jednotu australského národa 

(Altman et al. 2004), a v rámci vystoupení ve Sněmovně reprezentantů vyjádřil svůj 

odpor vůči ATSIC následně: „[...] if the Government wants to divide Australian against 

Australian, if it wants to create a black nation within the Australian nation, it should go 

ahead with its Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC) legislation. 

                                                 
133 „[a]by uspokojila požadavky veřejnosti a parlamentu na finanční odpovědnost, byla ATSIC 
předmětem administrativních struktur a rozhodovacího procesu nepůvodních Australanů.“ Autorský 
překlad.  
134 „Pro nás všechny“ Autorský překlad.  
135 Proces usmíření byl zahájen vládou Boba Hawka v roce 1991, kdy byla založena Rada pro usmíření 
s původními obyvateli (Council for Aboriginal Reconciliation, CAR). Její zřízení bylo chápáno jako 
reakce na doporučení výše zmíněné komise vyšetřující úmrtí původních obyvatel ve vazbě a vězení (tato 
komise učinila ve své závěrečné zprávě souvislost mezi současným znevýhodněním a špatnou situací 
Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a koloniálními praktikami a diskriminací v minulosti a kromě 
sebeurčení pro původní národy doporučila také přiznání, formální omluvu a odčinění těchto křivd z 
minulosti) (Mulgan 1998: 181) a zároveň jako snaha umlčet volání původních Australanů po smlouvě. 
CAR, která byla složena z 25 členů (Aboriginů, Ostrovanů z Torresova průlivu a ostatních Australanů), 
měla podporovat proces usmíření mezi původními a nepůvodními Australany, jež spočívá v identifikaci 
minulých křivd a v následných snahách o jejich odčinění. Tento proces, který měl být symbolicky 
ukončen za deset let v roce stého výročí vzniku Australského svazu, se zaměřoval na problematiku 
vzdělání, zdraví, bydlení, práva a jiných relevantních záležitostí a jeho cílem bylo dosažení vzájemného 
respektu ve vztazích mezi Aboriginy, Ostrovany z Torresova průlivu a ostatními Australany a vytvoření 
společné identity (Short 2003: 495-496). Na činnost CAR navázala v roce 2000, kdy tato rada přestala 
existovat, nezávislá a nezisková organizace Usmíření Austrálie (Reconciliation Australia) 
(http://www.reconciliation.org.au/).  
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[...] The ATSIC legislation strikes at the heart of the unity of the Australian people 

(Howard 1989, citováno v Pratt a Bennett 2004).“136  

     Howardova vláda se vyvarovala agendy práv původních národů a jako svou politiku 

vůči Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu zvolila praktické usmíření 

(practical reconciliation), politiku, která upřednostňovala zmírňování socio-

ekonomického znevýhodnění před symbolickým usmířením a vyjednávání o právech 

původních národů (Bradfield 2004: 166). Od samého počátku vlády Johna Howarda se 

tak ATSIC nacházela pod pečlivým dohledem a jak tvrdí Michele Ivanitz, primární 

starostí vlády bylo vylíčení komise jako neodpovědné organizace, aby tak mohla 

ospravedlnit její pozdější odstranění (2000: 3). Vůbec první schůze vlády jednala o 

potřebě výraznější vládní kontroly nad ATSIC a krátce nato vláda oznámila jmenování 

zvláštního auditora s úkolem prozkoumat finanční dokumentaci všech organizací, jež 

ATSIC financovala, a také snížení výdajů na ATSIC o 11 % (Ivanitz 2000: 5-7). 

Ministerstvo pro imigraci, multikulturní záležitosti a záležitosti původních obyvatel 

(Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affairs) si přivlastnilo 

značnou část rozhodovací pravomoci Výboru komisařů ATSIC a učinilo první opatření 

k zařazení programů pro původní Australany do hlavního proudu federální politiky 

(Ivanitz 2000: 10).  

     V roce 2002 oznámil ministr pro imigraci, multikulturní záležitosti a záležitosti 

původních obyvatel revizi ATSIC, jejíž závěrečná zpráva byla vládě předána v listopadu 

2003. Tato zpráva pod názvem In the Hands of the Regions – a New ATSIC obsahovala 

mimo jiné doporučení, že „[...] ATSIC should be the primary vehicle to represent 

Aboriginal and Torres Strait Islander people’s veiws to all levels of government and to 

be an agent for positive change in the development and policy programs to advance the 

interests of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians (Hannaford, Huggins a 

Collins 2003: 24).“137 Autoři této zprávy došli k závěru, že aby toto ATSIC dokázala, 

musí být změněna. Největší důraz byl přitom autory kladen na vylepšení propojení mezi 

regionálními strukturami ATSIC a procesy formulace politiky na federální úrovni. „[...] 

ATSIC must go back to the people. The representative structure must allow for full 

                                                 
136 „[...] pokud chce vláda znepřátelit Australana proti Australanu, pokud chce vytvořit černý národ 
v rámci australského národa, měla by pokračovat se svým návrhem zákona o Komisi Aboriginů a 
Ostrovanů z Torresova průlivu (ATSIC) [...] Legislativa o ATSIC útočí na podstatu jednoty australského 
národa.“ Autorský překlad.  
137 „ATSIC by měla být primárním prostředkem k reprezentaci názorů Aboriginů a Ostrovanů 
z Torresova průlivu na všech vládních úrovních a také hybnou silou pozitivní změny v rozvojových a 
strategických programech s cílem podpory zájmů původních Australanů.“ Autorský překlad.  
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expression of local, regional and State/Territory based views through regional councils 

and their view should be the pivot of the national voice (Hannaford, Huggins a Collins 

2003: 32).“138  

     Revizní tým ATSIC podal 67 doporučení, která se týkala otázek vztahu mezi ATSIC 

a původními obyvateli, federální vládou, jednotlivými státy a teritorii a také mezi 

volenou a administrativní složkou komise (Jonas a Dick 2004: 5), avšak vláda na tato 

doporučení příliš nečekala. Sedm měsíců před dokončením závěrečné zprávy oznámil 

ministr Philip Ruddock založení nového výkonného orgánů k administraci programů 

ATSIC a alokaci finančních prostředků mezi jednotlivé organizace původních obyvatel 

(Pratt 2003: 16). Služby pro Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu (Aboriginal and 

Torres Strait Islander Services, ATSIS) zahájily svoji činnost v červenci 2003 a 15. 

dubna 2004 oznámil ministerský předseda John Howard spolu s novou ministryní pro 

záležitosti původních obyvatel Amandou Vanston úmysl vlády odstranit ATSIC úplně: 

„We believe very strongly that the experiment in separete representation, elected 

representation, for Indigenous people has been a failure. [...] [ATSIC] has become pre-

occupied with [...] symbolic issues and too little concern with delivering real outcomes 

for Indigenous peoples [...] [W]e should renew our commitment to the challenges of 

improving outcomes for Indigenous people in so many of those key areas (Howard 

2004, citováno v Jonas a Dick 2004: 6).“139  

     John Howard dále prohlásil, že vláda nemá v úmyslu ATSIC nahradit žádným jiným 

voleným orgánem. Namísto toho se vláda rozhodla jmenovat skupinu původních 

Australanů a pověřit ji poradní činností v oblasti záležitostí původních obyvatel a jejich 

speciálních programů (Pratt a Bennett 2004). Novela Zákona o ATSIC byla přijata 

v březnu 2005, kdy také ATSIC přestala existovat (Bradfield 2006: 95). 

 
 
6.1.1  ATSIC jako orgán sebeurčení původních národů 

 
Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu byla vládou Boba Hawka založena 

jako ztělesnění principu sebeurčení a měla tedy být dlouho očekávanou odpovědí na 
                                                 
138 „[...] ATSIC se musí vrátit k lidem. Reprezentativní složení musí poskytovat plné vyjádření názorů 
nacházejících se na lokální, regionální a státní/teritoriální úrovni skrze regionální rady a jejich stanoviska 
by měla být stěžejním bodem celostátního hlasu.“ Autorský překlad.  
139 „Silně věříme, že experiment zvláštní  reprezentace, volené reprezentace, původních obyvatel byl 
neúspěchem. [...] [ATSIC] se stala příliš zaneprázdněnou [...] symbolickými otázkami a projevovala příliš 
málo zájmu o podávání reálných výsledků pro původní obyvatele [...] [M]ěli bychom obnovit náš závazek 
k výzvám vylepšení výsledků pro původní obyvatele v mnoha těchto klíčových oblastech.“ Autorský 
překlad.  
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požadavky původních Australanů na autonomii. V Základech pro budoucnost, 

prohlášení, jež představilo návrh Zákona o ATSIC ve federálním parlamentu, bylo 

uvedeno, že: „In the past there has been a misunderstanding of what Aboriginal and 

Islander people have meant when talking about self-determination. What has always 

existed is a willingness and the desire by Aboriginal people to be involved in the 

decision-making process of government. It is the right of Aboriginal and Islander people 

as citizens of this country to be involved with the process, as ultimately these decisions 

will affect their daily lives. We must ensure that Aboriginal and Islander people are 

properly involved at all levels of the decision-making process in order that the right 

decisions are taken about their lives (Hand 1987, citováno v Behrendt 1995: 100-

101).“140 

     Politika sebeurčení byla v době založení ATSIC poslední ze série politik vůči 

původním Australanům a následovala širší tredy v rámci Australského svazu a také na 

mezinárodní úrovni. Získala si téměř všeobecný souhlas, avšak nikdo se příliš nezajímal 

o praktickou stránku či příklady z historie, jež by mohly ukázat, jak může sebeurčující 

se menšina působit v rámci národního státu, neboli jaké jsou vhodné formy její 

autonomie (Altman et al. 2004). O ATSIC jakožto ztělesnění této politiky se 

předpokládalo, že bude skutečně reprezentativním orgánem původních národů 

zajišťujícím jim možnost rozhodování o vlastních záležitostech v rámci australského 

politického systému, avšak od samého počátku zde existovala jistá nedůvěra obklopujíc 

její vyobrazení jakožto nezávislého reprezentativního orgánu. V prvních dnech po 

spuštění ATSIC, když ministr pro záležitosti původních obyvatel Robert Tickner 

prohlásil, že již nemá žádnou pravomoc, jelikož za záležitosti původních Australanů je 

teď odpovědná jen ATSIC, reagoval na tato slova aktivista z řad původních obyvatel 

Gary Foley přirovnáním k břichomluvci, který o své loutce prohlašuje, že řídí 

představení (Foley 1995, citováno v Castejon 2002: 27). 

     Charakterizace ATSIC jako loutky je výstižná také podle mnoha dalších 

pozorovatelů (Otto 1995: 75), jelikož odpovědnost vůči veřejnosti (public 

accountability) se zdála být důležitější než odpovědnost komise vůči svým voličům, 

Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu, a také kvůli postavení ministra pro 

                                                 
140 „V minulosti zde bylo nepochopení toho, co Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu mají na mysli, 
když mluví o sebeurčení. To, co vždy existovalo, je ochota a touha původních obyvatel po zapojení do 
rozhodovacího procesu vlády. Zapojení do tohoto procesu je právem Aboriginů a Ostrovanů jakožto 
občanů této země, jelikož nakonec tato rozhodnutí ovlivní jejich každodenní životy. Musíme zajistit, aby 
byli Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu řádně zapojeni v rámci všech úrovní rozhodovacího 
procesu a byla tak přijímána správná rozhodnutí o jejich životech.“ Autorský překlad.   
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záležitosti původních obyvatel, který měl nad ATSIC moc. ATSIC v praxi byla něčím 

docela jiným než měla teoreticky být. Zatímco někteří pozorovatelé vytvoření komise 

chválili jako způsob autonomie a jiní ji dokonce popisovali jako zásadní posun 

k sebeurčení původních národů, ve skutečnosti ATSIC zůstala předmětem kontroly 

federální vlády. Podle Diane Otto byla proto ATSIC dokonce popřením a potlačením 

sebeurčení. Její založení znamenalo vnucení západních liberálních politických principů 

a postupů Aboriginům a Ostrovanům z Torresova průlivu, a to i přes ujištění, že 

zamýšlený je opak (1995: 75). Robert Tonkinson ohodnotil celou australskou politiku 

sebeurčení jako způsob, jak přinutit původní obyvatele, aby splynuli s národním státem 

(2007: 47), a Stuard Bradfield práci ATSIC popsal jako vznášení se „[...] in the 

uncertain space between autonomy and state bureaucracy, with Indigenous office-

holders within the organisation experiencing conflict between the different demands of 

their constituents versus the government (2006: 88).“141 Podle těchto autorů a také 

mnoha jiných ilustrovala ATSIC ironii a dilema sebeurčení původních národů Austrálie. 

Komise a celá politika sebeurčení měly být volbou těch, kterých se týkala, avšak 

zároveň byly navrženy kolonizátory na základě jejich vlastního námětu. Perspektiva 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu byla přehlížena.   

     Od dob britské kolonizace Austrálie nahlíželi kolonizátoři a později vlády 

Australského svazu na původní Australany podle vlastního, západního, pohledu na svět 

a nebrali ohled na specifickou situaci, potřeby a přání Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu. Pojetí zastupitelských orgánů s odpovědností vůči veřejnosti je 

hluboce zakořeněno v západní civilizaci (Altman et al. 2004) a názory, že ATSIC ve 

formě orgánu tohoto typu, by pro původní obyvatele zvyklé na lokální společnosti 

založené na příbuzenství bez jakýchkoli demokratických nebo reprezentativních 

institucí mohla být nekompatibilní či ukvapená, byly přehlíženy (Wootten 2004: 16). 

Gillian Cawlishaw k tomuto tématu poznamenává, že „[...] the government's remedial 

dreams were not Indigenous dreams (Altman et al. 2004)“142, protože sebeurčení není 

něco, co může být poskytnuto vládou například vytvořením nového orgánu. Sebeurčení 

musí vyrůst od samotných původních národů a představuje otázku, co chtějí a co jsou 

připraveni Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu dělat (Wootten 2004: 23). Měli 

bychom se tedy ptát, zda byla ATSIC snem původních obyvatel. 

                                                 
141 „[...] v nejistém prostoru mezi autonomií a státní byrokracií se státními úředníky z řad původních 
obyvatel uvnitř organizace zakoušejícími konflikt mezi rozdílnými požadavky ze strany svých voličů a ze 
strany vlády.“ Autorský překlad.  
142 „[...] nápravné sny vlády nebyly sny původních obyvatel.“ Autorský překlad.  
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     Pokud se zaměříme na perspektivu Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a 

jejich pohled na ATSIC, zjistíme, že v době založení komise byl tento orgán silně 

podporován některými vůdci z jejich řad jako určitý prostředek pro dosažení sebeurčení, 

avšak v tomto pohledu nepanovala jednotná shoda (Palmer 2004a: 27). Lowitja 

O’Donoghue například uvedla, že vytvoření ATSIC a následný vývoj její struktury 

obsahující Regionální rady představovali radikální posun v aplikaci principu sebeurčení 

(Palmer 2004b: 9) a ve zprávách Regionálních rad z roku 1992 někteří radní ATSIC 

vychvalovali a jiní ji naopak ostře kritizovali. Jeden člen rady Gattang tvrdil, že ATSIC 

je trvajícím bílým diktátorstvím obnovujícím pod novým jménem staré režimy 

etablované v dřívějších organizacích, zatímco jeden z radních rady Impiyara řekl, že 

původní obyvatelé teď dělají svá vlastní rozhodnutí (Sanders 1994: 486). Will Sanders 

poznamenává, že s touto různorodostí v názorech jednotlivých členů Regionálních rad 

je možné předpokládat, že také širší populace Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu byla co se komise týče názorově značně rozdělena (1994: 486).  

     Mnoho původních obyvatel žijících v odlehlých oblastech se na ATSIC s jejím 

Výborem komisařů situovaným v Canbeře dívalo pouze jako na další vládní orgán, se 

kterým musí jednat, a rozhodně na jako na svůj vlastní hlas. Komise Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu byla charakterizována jako příliš vzdálená od povědomí 

všech těch, kteří do její činnosti nebyli přímo zapojeni (Altman et al. 2004). Michael 

Dodson vytvoření ATSIC popsal jako svatbu mezi vládní byrokracií a rozhodováním 

původních obyvatel a podotknul, že hlavní problém spočíval ve faktu, že i přes určitou 

zvýšenou autonomii byli Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu stále nazýráni spíše 

jako další ze zájmových skupin, na kterou je nutno brát ohled, než jako zvláštní národy 

(Bradfield 2006: 88). 

     ATSIC byla kritizována za svůj centralismus a jak bylo již zmíněno, také revizní tým 

ATSIC upozornil na potřebu vylepšení vztahů mezi regiony a federální úrovní komise a 

obrácení se přímo k lidem (Jonas a Dick 2004: 5). Noel Pearson jakožto kritik tohoto 

orgánu a zastánce jeho výrazných reforem (Pearson a Sanders 1995: 7) se zprávou 

revizního týmu souhlasil, avšak když se vláda Johna Howarda rozhodla ATSIC zrušit a 

nahradit ji skupinou poradců jmenovaných vládou, projevil stejně jako většina vůdců a 

aktivistů z řad původních obyvatel silný odpor (Wootten 2004: 20). Po zřízení ATSIS 

jakožto výkonného orgánu pro správu programů ATSIC v červenci 2003 prohlásil 

senátor za Australské demokraty a reprezentant Aboriginů Aden Ridgeway, že orgán 

centralizující rozhodování o správě služeb pro původní obyvatele do rukou byrokratů 
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z řad nepůvodních Australanů není tou správnou cestou. ATSIC měla být podle jeho 

názoru změněna tak, aby se stala orgánem obhajujícím práva původních Australanů na 

federální úrovni spíše než úřadem spravujícím služby, a větší pravomoc ve věci 

distribuce a alokace finančních prostředků měla být přenechána Regionálním radám 

(The Koori Mail 2003c). Další návrhy na reformu ATSIC přišly také od předsedy 

komise Geoffa Clarka, který doporučil zvážit významnější reformy volebního systému. 

Jeho návrh zahrnoval změnu hranic zón a regionů a přímou volbu komisařů zajišťující 

efektivnější reprezentaci (The Koori Mail 2003b).  

     Paul Richardson, představitel skupiny původních obyvatel Gruditjmara, se také 

ztotožňoval s nutností takového reformy ATSIC a poznamenal, že „[c]ontinuation of 

ATSIC as a national Indigenous body is essential if Indigenous Australians are to 

recieve the recognition as the traditional land-owners of this continent (The Koori Mail 

2003a).“143 Zároveň však vyjádřil domněnku, že vládní orgány jako byla ATSIC, jsou 

předurčeny k selhání. Bývalý komisař ATSIC Murrandoo Yanner se vyslovil ve stejném 

smyslu, když komisi nazval starým zrezivělým vozem, který potřebuje úplné nahrazení. 

Murrandoo Yanner také zdůraznil, že ATSIC neselhala kvůli původním obyvatelům. 

Komise podle jeho názoru neuspěla, protože byrokraté z řad nepůvodních Australanů, 

jež ATSIC kontrolovali, měli více pravomocí než volená část tohoto orgánu (The Koori 

Mail 2004b). 

     Nespokojenost s ATSIC a názor o nutnosti její reformy byli sdíleny také mnoha 

dalšími významnými osobnostmi z řad Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu [jako 

příklad je možné uvést federálního místopředsedu ALP Warrena Mundineho (The Koori 

Mail 2004a)], ale jak již bylo výše zmíněno, naprostá většina z nich projevila silný 

odpor, když koaliční vláda Johna Howarda přistoupila ke zrušení tohoto orgánu. Kritika 

ATSIC měla podle jejich názoru vést k její reformě, aby se tak komise stala efektivnější 

a bližší původním Australanům, a očekávali tedy spíše kroky směrem k posílení 

pravomocí Regionálních rad a oslabení pozice federální vlády v rámci rozhodovacího 

procesu. Co neočekávali byl právě krok zpět, který vláda učinila, když Komisi 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu rozpustila. Původní Australané proto 

v květnu 2004 uspořádali po celém Australském svazu mnoho protestních akcí, jejichž 

hlavním sloganem bylo „We want a voice”144 a hlavním požadavkem obnovení práva 

                                                 
143 „[p]okračování ATSIC jako státního orgánu původních obyvatel je zásadní pokud mají původní 
Australané získat uznání jakožto tradičních vlastníků půdy na tomto kontinentu.“ Autorský překlad.  
144 „My chceme hlas“ Autorský překlad.  
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volit si své vlastní zástupce a vůdce (The Koori Mail 2004c). Vládní návrh na zřízení 

skupiny vládou jmenovaných poradců z řad původních obyvatel se tak ze strany 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu nesetkal s žádnou podporou a Warren 

Mundine prohlásil, že není možné, aby původní Australané orgán tohoto typu přijali 

(National Indigenous Times 2004).   

      Přestože Komise Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu představovala velký 

pokrok ve vztahu mezi Australským svazem a původními národy a zároveň největší 

úspěch původních Australanů co se dosažené míry rozhodování o vlastních 

záležitostech v rámci Australského svazu týče, nebyla rozhodně jejich snem. ATSIC 

jako ztělesnění principu sebeurčení původních národů Austrálie tedy selhala. Přestože 

mezi původními Australany existují neshody ohledně konkrétní podoby vlastního 

sebeurčení a také strategií k němu vedoucích, Larissa Behrendt poznamenává, že 

sebeurčení by mělo a také musí znamenat něco více než ATSIC (1995: 101).  

 
 
6.2  Autonomie Ostrovanů z Torresova průlivu 

 
Jak již bylo uvedeno, mezi jednotlivými komunitami původních obyvatel Austrálie 

existuje značná kulturní rozmanitost. Na základě negativní zkušenosti kolonizace a také 

předkoloniálních vazeb se však mezi nimi vytvořila kolektivní identita původních 

obyvatel Austrálie, která je dále členěna na identity dvě, jež lépe odpovídají skutečnosti 

a také politickým požadavkům původních Australanů. Aborigini na kontinentu a 

Ostrované z Torresova průlivu na ostrovech nacházejících se mezi severovýchodní částí 

Austrálie (poloostrovem Cape York) a Papuou Novou Guineou tedy vznášejí své vlastní 

požadavky přizpůsobené vlastním specifickým okolnostem a také možnosti autonomie 

pro obě skupiny se mohou lišit. Výhodou Ostrovanů z Torresova průlivu je jejich 

regionální integrita, která je navíc podepřena faktem, že toto teritorium sdílí s jeho 

obyvateli stejný název (Arthur 2001: 12).  

     Koncentrace Ostrovanům z Torresova průlivu v rámci jednoho teritoria mohla také 

ovlivnit existenci krátkého secesionistického hnutí v rámci historie boje Ostrovanů za 

sebeurčení. V 70. letech napadl Carlemo Wacando, Ostrovan žijící v kontinentální části 

Austrálie, neúspěšně platnost anexe ostrovů Torresova průlivu koloniální vládou 

Queenslandu a později také požádal OSN o zřízení vyšetřování „[...] into an Islander 

case for sovereign status as a separate nation (Sharp 1980, citováno v Kehoe-Forutan 
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2004: 177).“145 Tato tendence se objevila opět v polovině 80. let, kdy se po zrušení 

NAC chopili Ostrované šance na vystoupení s požadavkem vytvoření vlastního 

reprezentativního uspořádání. Počáteční požadavek autonomie a kontroly nad vlastním 

územím však v roce 1988 vystupňoval až ke krátkému hnutí za nezávistost Torresova 

průlivu. V rámci požadavku na nezávislost se Ostrované z Torresova průlivu vymezili 

nejen vůči Australskému svazu a Queenslandu, pod který ostrovy Torresova průlivu 

spadají, ale také vůči Aboriginům, když vyhlásili kolektivní identitu národa Ostrovanů 

z Torresova průlivu a žádali specifické zacházení. Secesionistické hnutí bylo však velmi 

nejednotné146, a je tak pokládáno spíše za krátkou epizodu, která přesto vedla k určitým 

pozitivním výsledkům. Kromě toho, že přiměla Ostrovany ke stanovení si reálného cíle, 

kterým se stala autonomie v rámci Australského svazu, přiměla také Australský svaz ke 

větší pozornosti ve vztahu k regionu a k hmatatelným výstupům, jakými byla vylepšená 

infrastruktura a služby (Kehoe-Forutan 2004: 181-185). 

     Zvýšené pozornosti Australského svazu vůči Torresově průlivu se však jeho původní 

obyvatelé dočkali již v 70. letech, kdy došlo k osamostatnění Papuy Nové Guiney od 

Australského svazu. V roce 1978 podepsal Australský svaz s Papuou Novou Guineou 

Smlouvu o Torresově průlivu, jež ponechala Papuou Novou Guineou původně 

nárokované ostrovy severně od 10. rovnoběžky v rámci Australského svazu147 a kromě 

jiného také zřídila Chráněné pásmo Torresova průlivu (Torres Strait Protected Zone, 

TSPZ) (mapa Torresova průlivu a TSPZ viz příloha č. 5). V rámci této zóny, která 

zahrnuje část ostrovů Papuy Nové Guiney a ostrovy Torresova průlivu patřící 

Australskému svazu s výjimkou Vnitřních ostrovů (Hammond, Horn, Prince of Wales a 

ostrov Thursday), je za tradičními účely povolen volný pohyb osob a také provádění 

aktivit jako je například rybaření. Za účelem správy záležitostí zóny a podávání 

pravidelných zpráv ministrům zahraničí Australského svazu a Papuy Nové Guiney byla 

založena Společná poradní rada (Joint Advisory Council, JAC), jejíž tři z devíti 

                                                 
145 „[...] ohledně vážného důvodu pro uznání suverénního statutu Ostrovanů jakožto samostatného 
národa.“ Autorský překlad.  
146 Mezi Ostrovany z Torresova průlivu existovala a stále existuje řada pohledů na vlastní postavení 
v rámci Australského svazu. Pro mnohé Ostrovany byla nezávislost pouhým snem, jelikož si byli vědomi 
politické reality, a někteří ji dokonce odmítali z důvodu vlastní hrdosti jakožto občanů Australského 
svazu. Přestože silně pociťovali vlastní identitu původních obyvatel Torresova průlivu a uvědomovali si 
diskriminaci a přehlížení ze strany Australského svazu v minulosti a jejich současné důsledky, chápali 
vlastní situaci jako ne tak špatnou v porovnání s tím, co by je čekalo v rámci Papuy Nové Guiney (Kehoe-
Forutan 2004: 184-185). 
147 Jednalo se především o tři obydlené ostrovy, Boigu, Dauan a Saibai, ležící poblíž pobřeží Papuy Nové 
Guiney, jejichž obyvatelé se spolu s dalšími Ostrovany z Torresova průlivu proti této možnosti hlasitě 
ohradili a původní návrh hranice mezi Australským svazem a Papuou Novou Guineou se jim tak podařilo 
změnit (Kehoe-Forutan 2004: 175).  
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australských členů musí ze zákona být Ostrované z Torresova průlivu (Sanders a Arthur 

2001: 13). Společný úřad chráněné zóny (Protected Zone Joint Authority, PZJA) 

odpovědný za správu veškerého rybaření v rámci TSPZ byl poté dalším nově zřízeným 

orgánem, ve kterém mají původní obyvatelé určitý vliv (Arthur 2001: 13). Tato opatření 

Smlouvy o Torresově průlivu tedy dala Ostrovanům z Torresova průlivu určité zárodky 

mezinárodního právního statutu, který je jedním z možných ukazatelů autonomie 

(Hannum a Lillich 1981, citováno v Sanders a Arthur 2001: 13).   

     V tomto případě těžili Ostrované z Torresova průlivu jednoznačně ze své 

koncentrace v rámci jednoho teritoria a také z umístění tohoto teritoria v oblasti jediné 

hranice Australského svazu. Jak však uvidíme později, tento geopolitický faktor může 

být zárověň chápán jako určitá brzda širší autonomie Torresova průlivu. Přestože se 

Ostrované zpočátku zdáli být opatřeními smlouvy přesvědčeni, v průběhu let začali stále 

více vyjadřovat nespokojenost s vlastním zapojením v rámci JAC a PZJA a to konkrétně 

s rozsahem svého vlivu v oblasti správy moře a rybaření (Sanders a Arthur 2001: 13). 

William S. Arthur připomíná, že zvýšená kontrola přírodních zdrojů v rámci regionu je 

dlouhodobým cílem Ostrovanů z Torresova průlivu a „[...] the input Islanders have to 

the PZJA [...] does not meet their notion of autonomy (Arthur 2001: 17).“148 JAC a 

PZJA však nejsou jedinými orgány, v rámci kterých se mohou Ostrované podílet na 

správě vlastních záležitostí.  

     Politika sebeurčení se do Torresova průlivu dostala v roce 1984, kdy byla 

queenslandskou vládou vytvořena Ostrovní koordinační rada (Island Coordinating 

Council, ICC). Tato rada se skládá z předsedů rad volených na jednotlivých ostrovech a 

jejím úkolem je koordinovat záležitosti a služby společné pro celý region, jež jsou ve 

správě státu. Cílem ICC bylo dosáhnout samosprávy jednotlivých ostrovů podporované 

centralizovanými procedurami ICC, avšak kvůli příliš velkému množství úkolů a také 

obtížnosti při jednání s přebujelou queenslandskou a federální byrokracií se radě 

nedařilo tohoto stavu docílit.149 Problémem ICC bylo také nedostatečné financování, 

kvůli kterému rada nemohla naplňovat svoje plány a nápady, a Sandra J. Kehoe-Forutan 

tak ICC hodnotí jako orgán, který „[...] was less about self-managing and more about 

                                                 
148 „[...] vklad, který Ostrované mají do PZJA [...], nevyhovuje jejich představě autonomie.“ Autorský 
překlad.  
149 Sandra J. Kehoe-Forutan připomíná, že změny v Torresově průlivu probýhali vždy velmi pomalu, 
avšak když přišla změna v podobě politiky sebeurčení a vytvoření ICC, očekávalo se od Ostrovanů, že 
rychle porozumí principům administrativy a politiky. Administrativní zkušenost Ostrovanů však do této 
doby spočívala pouze v konceptech patronátu a manipulace (2004: 180).   
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being a mirror image of existing government advisory agencies (2004: 180-181).“150 

ICC se proto sama angažovala při vyjednáváních ohledně vytvoření ATSIC (Arthur 

2001: 12; Kehoe-Forutan 2004: 178-181; Sanders a Arthur 2001: 5).  

     Začlenění Ostrovanů z Torresova průlivu do ATSIC bylo nakonec dohodnuto 

vstoupením ICC do této komise v podobě Regionální rady Torresova průlivu (Torres 

Strait Regional Council, TSRC).151 TSRC se zároveň stala samostatnou zónou v rámci 

ATSIC a po tlaku ze strany Ostrovanů byla v roce 1994 povýšena na Regionální úřad 

pro Torresův průliv (Torres Strait Regional Authority, TSRA), separátní orgán s 

obdobnými pravomocemi jako měla ATSIC. O tři roky později získala TSRA také 

samostatný rozpočet oddělený od ATSIC a poté byla dokonce vyjmuta ze Zákona o 

ATSIC (Sanders a Arthur 2001: 5-9). Will Sanders a William S. Arthur k těmto krokům 

poznamenávají, že aby Ostrované z Torresova průlivu dosáhli nějakých reálných a 

žádoucích výsledků co se autonomie týče, potřebují se nejprve ujistit v konkrétních 

cílech (2001: 16). Jako důkaz absence jednotné a dlouhodobé pozice Ostrovanů a 

příklad nesystematičnosti jejich požadavků uvádějí právě jejich postoj vůči ATSIC: 

„Once Torres Strait had allowed itself to be drawn into ATSIC, much of the enegry of 

the autonomy movement was then directed at getting out if ATSIC again (2001: 9).“152 

     Když však bylo roku 2004 oznámeno zrušení ATSIC, Ostrovanů z Torresova průlivu 

se toto opatření netýkalo. TSRA jakožo orgán obsahující reprezentativní a 

administrativní složku s úkoly realizace programů pro Ostrovany, monitoringu jejich 

efektivnosti, poradenství v oblasti záležitostí Ostrovanů a mnoha dalších zůstal v rámci 

australského politického systému zachován. Stejně tak jako ATSIC i TSRA je 

kontrolován ministrem (v současnosti ministryní Jenny Macklin) pro záležitosti 

původních obyvatel a jeho součástí je také kancelář pro audit a hodnocení s úkolem 

provádět pravidelný audit a vypracovávat zprávy o činnosti úřadu (TSRA 2008: 23-24, 

27). A tak přestože TSRA představuje významný posun k autonomii Ostrovanů 

z Torresova průlivu, není formou autonomie, jež by je plně uspokojila (Sanders a Arthur 

2001: 6).  

                                                 
150 „[...] byl méně o samospravování a více o býtí zrcadlovým obrazem existujících vládních poradních 
orgánů.“ Autorský překlad. 
151 ICC tímto začleněními do ATSIC nezanikla. Její členové zůstali reprezentanty ICC jakožto orgánu 
založeného vládou Queenslandu a stali se zároveň členy ATSIC jakožto orgánu federálního. Pouze pro 
účely TSRC bylo nutné jejich počet zvýšit z 18 na 20, aby své reprezentanty v ATSIC měli i původní 
obyvatelé žijící na ostrovech Horn a Prince of Wales, kde neexistovaly rady (Sanders a Arthur 2001: 6; 
Kehoe-Forutan 2004: 185).  
152 „Jakmile Torresův průliv připustil vlastní vtáhnutí do ATSIC, velká část energie hnutí za autonomii 
byla poté zaměřena na opětovné uniknutí z ATSIC.“ Autorský překlad.  
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     Stejně tak jako ATSIC v kontinentální části Austrálie tak ani TSRA v Torresově 

průlivu tedy pro původní obyvatele nepředstavuje ideál autonomie. Ostrované 

z Torresova průlivu jsou v obecné rovině s orgánem typu TSRA spokojeni, tedy alespoň 

pokud je „kulturně vhodný“ („culturally appropriate“), avšak vyjadřují nezbytnost vyšší 

míry jeho autonomie a také vyšší míry autonomie jednotlivých ostrovů. Jako 

nedostatečnou také chápou míru vlastního rozhodování o záležitostech týkajících se 

mořského prostředí a rybaření (Sanders a Arthur 2001: 12-14). Co se práva na půdu 

týče, pozice Ostrovanů z Torresova průlivu je lepší než Aboriginů v kontinentální části 

Austrálie, jelikož nebyli ze své půdy vyhnáni do takové míry jako Aborigini, a jejich 

šance na úspěch v obhajobě nároku na půdu podle Zákona o nároku původních obyvatel 

jsou tak vyšší (Garnier 2004: 59). Určitý potenciál nároku původních národů na půdu k 

rozvinutí autonomie Ostrovanů z Torresova průlivu zde proto existuje, avšak potenciál 

nároku původních národů ve vztahu k moři je již méně zřetelný (Sanders a Arthur 2001: 

14). TSRA v kombinaci se zapojením do JAC a PZJA přesto pro Ostrovany představuje 

velký pokrok v jejich vztahu s Australským svazem a také největší úspěch co se 

dosažené míry rozhodování o vlastních záležitostech týče.  

 
 
6.3 Možné formy autonomie  

  
Královská komise k vyšetření úmrtí původních obyvatel ve vazbě (The Royal 

Commission into Aboriginal Deaths in Custody) ve své závěrečné zprávě v roce 1991 

poznamenala, že „[i]t is remarkable how a concept [i.e. self-determination] which is so 

widely recognised as being central to the achievement of the profound change which is 

required in the area of Aboriginal affairs remains so ephemeral and so difficult to define 

(RCIADIC 1991, citováno v Smith 2002: 27).“153 Po téměř 20 letech zůstává autonomie 

původních Australanů jakožto jeden z nejpodstatnějších atributů jejich sebeurčení či 

jako jeho politické vyjádření stále nejasnou. Problém částečně spočívá v nepříliš 

zřetelném teoretickém ukotvení autonomie (viz kapitola 1.2), které však také může být 

chápáno jako určitá výhoda. Díky absenci jasné definice autonomie a jejích možných 

forem a hranic, se ke každému případu dá přistupovat ad hoc podle jeho specifických 

okolností a také výsledek proto může být pokaždé jiný, a to takový, který v daném 

                                                 
153 „[j]e pozoruhodné, jak koncept [tedy sebeurčení], který je tak široce uznáván jako ústřední pro 
dosažení skutečné změny, jež je žádána v oblasti záležitostí původních obyvatel, zůstává tak pomíjivým a 
tak těžko definovatelným.“ Autorský překlad.  
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případě vyhovuje nejlépe (Hannum a Lillich 1981, citováno v Arthur 2001: 2; Suksi 

1998: 1).  

     Yash Ghai autonomii popisuje jako „[...] a device to allow ethnic or other groups 

claiming a distinct identity to exercise direct control over affairs of special concern to 

them, while allowing the larger entity those powers which cover common interests 

(2000: 8)“154 a Markku Suksi ji charakterizuje jako nejméně dvoustranný fenomén, jež 

na jedné straně zahrnuje devoluci v rámci institucionální struktury státu bez jakýchkoli 

ochranných opatření ve vztahu k menšinám, zatímco na straně druhé obsahuje zřetelný 

menšinový prvek navržený k poskytnutí zvláštní ochrany menšinovým skupinám 

v rámci státu (1998: 1). Autonomie je poměrně složitým nástrojem, co se práce s ní 

týče, a vyžaduje proto vynikající politické a technické schopnosti. Mezi její další 

podmínky patří rozpoznání toho společného mezi státem a autonomními jednotkami a 

uznání vzájemného respektu, jež jsou tajemstvím jejího úspěchu (Ghai 2000: 24-25; 

Heintze 1998: 21, 28).  

     Komunity Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu jsou velmi rozmanité, co se 

jejich situace, okolností a tedy také potřeb týče. Původní obyvatelé žijící v rámci měst, 

kteří jsou obklopeni širokou australskou společností a jejími politickými strukturami, 

mají jiné potřeby a také cíle a strategie než komunity původních Australanů žijící 

v odlehlých oblastech země, kde mají jejich obyvatelé možnost zapojit se do struktur, 

jež vykazují určité charakteristiky samosprávy (Behrendt 2005a: 137-138). Odlišnosti a 

jiné možnosti autonomie tak neexistují pouze v rámci určitého bipolarismu mezi 

Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu, ale také mezi jednotlivými skupinami 

původních Australanů žijícími v kontinentální části Austrálie. Otázkou tedy je, jaké 

existují formy autonomie, a které by mohly být v australském kontextu využity tak, aby 

nejlépe reflektovaly tuto rozmanitost a požadavek Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu na sebeurčení.   

     Možné formy autonomie se obvykle dělí na teritoriální a neteritoriální. Mezi různé 

formy teritoriální autonomie, jež obecně představuje devoluci administrativních a 

legislativních pravomocí ze strany státu na instituce reprezentující obyvatele určitého 

teritoria v rámci tohoto státu, patří federalismus, regionální autonomie, regionalismus a 

místní autonomie (Ghai 2000: 9; Heintze 1998: 18-24). Federalismus, který je 

                                                 
154 „[...] prostředek k poskytnutí etnickým či jiným skupinám nárokujícím si odlišnou identitu vykonávání 
přímé kontroly nad záležitostmi jejich zvláštního zájmu a zároveň poskytující pravomoce pokrývající 
společné zájmy širší jednotce.“ Autorský překlad.  
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nejznámější formou autonomie vyznačující se stejným postavením a pravomocemi pro 

všechny členské státy či provincie (obecně regiony) a jejich identickým vztahem 

k centrální vládě, nebyl v minulosti příliš využíván jako způsob řešení problémů 

vyplývajících z etnické diverzity a například Yash Ghai se domnívá, že jako takový 

nemusí být federalismus dostatečně citlivý k zvláštním potřebám jednotlivých menšin. 

Spíše než tento klasický federalismus je proto pro tyto účely vhodnější federalismus 

asymetrický, kde jsou jednomu či více regionům přiznány zvláštní pravomoci (2000: 8-

9). Na druhou stranu Pavel Barša federalismus chápe jako nejvhodnější způsob řešení 

nároků původních obyvatel, i když dodává, že zásadním omezením jeho potenciálu 

regulovat etnický konflikt je omezení na případy, kdy se hranice federálních jednotek 

shodují s hranicemi relevantních etnických skupin (1999: 148, 151).155  

     Z tohoto důvodu také federalismus australskému kontextu příliš nevyhovuje. 

Aborigini a také mnozí Ostrované z Torresova průlivu žijí rozptýleni po celém 

Australském svazu a územní koncentrace původních Australanů v rámci jednoho 

regionu existuje pouze v případě původních obyvatel žijících na ostrovech v Torresově 

průlivu. I přes toto omezení a fakt, že federalismus v Australském svazu prozatím nijak 

nepřispěl k dosažení autonomie původních obyvatel, se mnozí autoři domnívají (i když 

s rozdílnou mírou optimismu), že určitý potenciál federálního systému k uznání a 

institucionalizaci autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu zde existuje 

(Sanders a Arthur 2001: 16; Saunders 2000: 268-269). Co se regionalismu týče, tato 

forma autonomie není z důvodu omezení její aplikace na regionálně koncentrované 

menšiny také příliš vhodným řešením a kromě toho by tento způsob devoluce 

pravomocí, jež není dostatečně chráněn a jež ponechává dominantními centrální 

instituce (Ghai 2000: 9), nenaplňoval požadavky původních obyvatel.   

     Neteritoriální autonomie na druhou stranu představuje aplikaci autonomie na 

menšiny, jejichž členové žijí rozptýleni po celém území státu. Tento typ autonomie se 

tak snaží o překonání podmínky územní koncentrace menšiny a vyhovění 

autonomistickým požadavkům širší skupiny menšin. Pro neteritoriální autonomii 

existuje řada různých termínů, přičemž však jednotlivé termíny, jako je například 

kulturní autonomie, osobní autonomie, funkční autonomie či společná autonomie, se 

                                                 
155 Klasickým příkladem federalismu jakožto způsobu řešení nároků původních národů je dnes Kanada, 
kde došlo v roce 1999 k vytvoření nového federálního teritoria Nunavut s rozsáhlou autonomií pro 
původní obyvatele. Tématu kanadského federalismu a jeho vztahu k autonomii původních Kanaďanů se 
věnuje například publikace Michaela Murphyho, Canada: The State of the Federation 2003, 

Reconfigurating Aboriginal-State Relations (2004) či diplomová práce Audrey Jane Roy, Sovereignty and 
Decolonization: Realizing Indigenous Self-Determination at the United Nations and in Canada (1998).   
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obsahově překrývají (Arthur 2001: 3; Ghai 2000: 9; Heintze 1998: 20-24). Jak k typům 

autonomie poznamenává Rainer Bauböck, teritoriální a neteritoriální autonomní 

opatření se navzájem doplňují. Teritoriální autonomie ustanovená jako odpověď na 

požadavky etnických menšin vždy implicitně obsahuje dimenzi neteritoriální a stejně 

tak neteritoriální opatření vedoucí k politické autonomii menšin v sobě obsahují 

dimenzi teritoriální (například ve snaze vytvořit hranice místní správy tak, aby co 

nejvíce odpovídaly etnickému rozložení obyvatelstva) (2002: 3-4). Přestože tedy 

jednotlivé typy autonomie stojí v teoretických studiích nezávisle vedle sebe, nelze na ně 

nahlížet zcela odděleně.  

 
 
6.3.1  Federalismus a regionální autonomie   

 
Jak již bylo částečně zmíněno, jediným regionem v rámci Australského svazu, o kterém 

se dnes dá uvažovat a uvažuje jako o možném držiteli regionální autonomie původních 

Australanů, je Torresův průliv.156 Podle sčítání lidu z roku 2006 žije na ostrovech 

v Torresově průlivu 7 105 Ostrovanů a ti tak představují 82,8 % celkové populace 

regionu, jehož geografická integrita je zajištěna koncentrací ostrovů v rámci průlivu a 

oddělením od pevniny (Arthur 2001: 12; TSRA 2008: 20). Faktor nepůvodní populace 

hraje tedy i zde významnou roli, a proto podle Williama Arthura existují nejméně dvě 

formy regionální autonomie aplikovatelné v regionu – regionální autonomie týkající se 

pouze původních obyvatel Torresova průlivu a regionální autonomie týkající se všech 

obyvatel regionu (2001: 6).  

     Návrh na regionální autonomii Torresova průlivu, tedy všech jeho obyvatel, se ze 

strany Ostrovanů objevil poprvé v roce 1993, kdy vystoupil tehdejší předseda ICC 

s požadavkem na nové postavení pro Torresův průliv v rámci australského politického 

systému. Jeho návrhem byl status vnějšího teritoria, tedy postavení, jehož držiteli jsou 

                                                 
156 Torresův průliv však není jediným regionem, o kterém se kdy uvažovalo jako o autonomním regionu a 
jehož původní obyvatelé by na tento status aspirovali. V roce 2000 podali zástupci Aboriginů žijících na 
ostrovech Tiwi (ostovy Melville a Bathurst nacházející se na severu kontinentu v blízkosti Darwinu, 
administrativního centra Severního teritoria) vládě Severního teritoria návrh na zřízení formy autonomie 
na ostrovech.  Na ostrovech Tiwi žilo tehdy 2 300 Aboriginů, kteří tak tvořili okolo 90 % populace 
(TIRCC 2000, citováno v Arthur 2001: 19), a také geografické charakteristiky regionu byli významným 
faktorem tohoto požadavku a následného vývoje. Původní návrh představitelů Tiwi byl upraven a v roce 
2001 byla uvedena v činnost nová podoba místní správy. Ta spojuje autonomii místní správy s existencí 
regionálního reprezentativního orgánu, jehož personální složení je výsledkem kombinace specifického 
pojetí reprezentace původních obyvatel Tiwi a pojetí západního. Problematickým však zůstává vyhovění 
zájmům nepůvodních obyvatel regionu a institucionální struktura v rámci regionu není jistě definitivní 
(Arthur 2001: 19-20).  
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Vánoční ostrovy, Kokosové ostrovy a ostrov Norfolk. Důvodem pro tento požadavek 

byl poté fakt, že v rámci každého z těchto třech teritorií byly politické instituce 

vytvořeny na základě specifických podmínek a potřeb (Sanders a Arthur 2001: 4). 

Teritoria v rámci australského federálního systému se vyznačují značnou kontrolou 

v oblastech obvykle spravovaných jednotlivými členskými státy, jako je zdravotní péče, 

školství, policie, územní plánování, infrastruktura či hospodaření s přírodními zdroji. 

Dalšími oblastmi, o jejichž devoluci je možno jednat s federální vládou, jsou cla, daně, 

přistěhovalectví, obrana nebo také zahraniční politika. Přestože tyto oblasti obvykle 

zůstávají v pravomoci federální vlády, status teritoria může představovat určitý stupeň 

subjektu mezinárodního práva. Základním prvkem je poté reprezentativní orgán volený 

všemi obyvateli teritoria s volebním právem, určitý stupeň legislativní pravomoci a 

vlastní rozhodování o federálních výdajích (Arthur 2001: 8; Sanders a Arthur 2001: 12).  

     Status teritoria v rámci Australského svazu, tedy formy regionální autonomie 

s využitím federálního systému, by pro Torresův průliv znamenal jeho administrativní 

odtržení od Queenslandu a přímé napojení na federální instituce a podle australské 

ústavy by proto vyžadoval referendum v rámci Queenslandu. Alternativou regionální 

autonomie s větší šancí na úspěch by poté mohl být status teritoria v rámci členského 

státu, Queenslandu, jež by Torresův průliv ponechal součástí tohoto státu. Queensland 

by do regionu přenesl určité pravomoci zajišťující určitý stupeň autonomie a stal by se 

tak prvním australským státem, který by přistoupil k této zcela inovativní vládní 

struktuře (Sanders a Arthur 2001: 15). Další možností je poté neměnit formální 

administrativní zařazení regionu v rámci Australského svazu, tedy nevytvářet status 

Torresova průlivu jakožto teritoria, ale pouze zajistit podmínky pro správu regionu 

podle vzoru teritorií. Měnil by se tak pouze obsah správy regionu (vytvoření institucí a 

procesů regionální autonomie) a forma (ponechání regionu v rámci Queenslandu) by 

zůstala stejná (Arthur 2001: 16). 

     Aby však byly v rámci Torresova průlivu, ať už jako teritoria v rámci Australského 

svazu či Queenslandu a nebo jako méně formální regionální autonomie v rámci 

Queenslandu, zajištěny specifické potřeby jeho původních obyvatel, bylo by zapotřebí 

ještě dalších opatření. Rozšířením regionální autonomie regionu a zajištěním její 

„kulturní vhodnosti“ by mohlo být vytvoření institucí zohledňujících politické a kulturní 

tradice Ostrovanů a směřujících k zajištění jejich specifických požadavků jakožto 

původních obyvatel regionu. Určitým doplněním reprezentativního orgánu v rámci 

Torresova průlivu by tak mohla být rada původních obyvatel, jakožto orgán 
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reprezentující pouze Ostrovany a zabývající se pouze záležitostmi původních obyvatel. 

Tento systém by poté představoval jakousi formu kulturního bikameralismu (Arthur 

2001: 14-15). S ohledem na snahu o vytvoření určitého přehledu možných forem 

autonomie původních Australanů je poté možné konstatovat, že regionální autonomie 

pro všechny obyvatele Torresova průlivu s paralelní existencí orgánů zastupujících 

výhradně zájmy Ostrovanů představuje regionální autonomii s prvky neteritoriální 

autonomie v rámci daného autonomního regionu.  

     Druhou formou regionální autonomie aplikovatelnou v Torresově průlivu je podle 

Williama Arthura regionální autonomie týkající se pouze původních obyvatel Torresova 

průlivu (2001: 7). Ostrovy Torresova průlivu by pro účely této autonomie vytvořily 

jeden či více regionů, ve kterých by byly záležitosti původních obyvatel a také finanční 

prostředky vyčleněné pro tuto oblast spravovány autonomními Regionálními radami. 

Určitým příkladem této formy autonomie byla v minulosti regionální struktura ATSIC, 

tedy rozdělení země do 35 regionů reprezentovaných a spravovaných Regionálními 

radami, a v současnosti stále je také TSRA. Výhodou této formy autonomie je její 

nezávislost na demografii, jelikož regionální reprezentativní orgány původních 

Australanů mohou existovat ve všech regionech či oblastech, a to dokonce i tam, kde 

původní obyvatele tvoří jen nepatrný zlomek populace (Arthur 2001: 7). Tato forma 

autonomie je tedy použitelná v rámci celého Australského svazu, a přestože ji William 

Arthur označuje jako regionální, jedná se ve skutečnosti spíše o neteritoriální autonomii 

aplikovanou v rámci konkrétního regionu a ne na úrovni celého státu.  

 
 
6.3.2  Místní autonomie   

  
Devoluce významných pravomocí na orgány místní správy je díky své orientaci na 

geograficky menší oblasti možným řešením autonomie teritoriálně rozptýlených 

etnických menšin (Ghai 2000: 9) a tedy i Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu 

žijících na pevnině. Tato forma autonomie však může být vhodná a žádaná také v rámci 

Torresova průlivu a jak skutečně naznačují požadavky Ostrovanů, jakákoli forma 

regionální autonomie, jež by byla v Torresově průlivu zavedena, by měla zahrnovat 

značnou autonomii pro jednotlivé ostrovy. V dobách před britskou kolonizací Austrálie 

byly jednotlivé ostrovy v Torresově průlivu zcela nezávislé, a také proto Ostrované 

často zdůrazňují kromě regionální autonomie také vyšší autonomii jednotlivých ostrovů 

(Sanders a Arthur 2001: 12). Tato tendence k lokalismu, tedy k upřednostňování 
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menších územních jednotek před většími regiony, je významná i u Aboriginů. Jejím 

projevem byla například kritika ATSIC jakožto orgánu vzdáleného od potřeb původních 

Australanů a zdůrazňování potřeb na místní úrovni a forem místního rozhodování tak 

tvoří základ autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Jak k významnu 

místní autonomie pro původní Australany poznamenává Noel Pearson, „[w]e must place 

the highest value on the importance of the local levels of governance – at the village, 

clan, family and individual levels – because it is at these levels that empowerment for 

change must take place (2000: 68).“157 

     Tato forma autonomie je také preferována a vyzdvihována mnohými odborníky, 

jakými jsou například Will Sanders nebo Diane Smith z Australské národní univerzity. 

První z nich ve své práci Thinking about Indigenous Community Governance hájí 

autonomii jednotlivých komunit původních Australanů proti „[t]he seductive appeal of 

the idea of a single, central, culturally-appropriate governing structure which will fix 

everything (2004b: 2).“158 Tato myšlenka je podle Willa Sanderse chimérou a spíše než 

jeden orgán typu ATSIC může podle něj autonomii původních obyvatel pomoci, a to i 

přes různé problémy159, rozptýlení a lokalismus (2004b: 2). Různé organizace 

zabývající se různými oblastmi totiž mohou podle autora reprezentovat různé zájmy 

v rámci místní správy (2004b: 24).  

     Autor tento svůj názor podkládá zkušenostmi ze Severního teritoria, kde byl již na 

konci 70. let přijat nový zákon o místní správě, který představil inovační formu vlády 

pro odlehlé a malé komunity160. Takzvaná komunitní vláda (community government) se 

stala novou, flexibilnější, možností pro komunity původních obyvatel jak řídit vlastní 

záležitosti na místní úrovni. Flexibilita komunitní vlády podle zákona o místní správě 

spočívá v poměrně velkém rozsahu funkcí a pravomocí, které mohou avšak nemusejí 

komunitní rady převzít, a také ve způsobu stanovení hranic a ve volebních systémech. 

                                                 
157 „[n]ejvyšší hodnotu musíme klást na význam místních úrovní vládnutí – ve vesnici, v rodu, rodině a na 
individuálních úrovních – protože je to právě na těchto úrovních, kde se musí uskutečnit zplnomocnění ke 
změně.“ Autorský překlad.  
158 „[l]ákavé přitažlivosti ideje jediného, centrálního, kulturně vhodného vládního systému, jež by vše 
zařídil.“ Autorský překlad.  
159 Mezi hlavní problémy, které může komunitní vláda představovat a jimiž její kritici hrozí, je duplicita a 
překrývání působností, nevýkonnost či fragmentace. Hlavními výhodami na druhou stranu jsou sdílení 
pravomocí, citlivost a autonomie (Sanders 2004b: 15).  
160 V roce 1999 se v Australském svazu nacházelo přibližně 1 300 samostatných komunit původních 
obyvatel. Pouze 80 z nich bylo umístěno v rámci oblastí s vysokým počtem nepůvodních obyvatel a 
zbývající byly územně oddělené od těchto oblastí. 149 komunit mělo počet obyvatel vyšší než 200 a v 
naprosté většině komunit (okolo 80 %) žilo méně než 50 obyvatel. V těchto 1 300 komunitách žila 
přibližně třetina Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a většina původních Australanů se tak 
nacházela v městských a velokoměstských oblastech (Smith 2002: 24) Mapa komunit původních 
Australanů se nachází v příloze č. 6.  
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Volební systém, funkce komunitní rady a organizace touto radou vytvářené se tak 

mohou lišit u každé z komunit, čímž zákon poskytuje určitý rozsah uznání specifické 

politické kultury či kultur jednotlivých komunit původních obyvatel. Zákon o místní 

správě je však podle Willa Sanderse dnes již poměrně zastaralý a nedokonalý a měl by 

být změněn tak, aby explicitně uznal charakter vládnutí původních Australanů v rámci 

Severního teritoria (2004b: 3-5, 16-17). 

     Alexander Reilly, který se tématu správy komunit původních obyvatel také věnuje, 

argumentuje, že vládnutí (governance) původních obyvatel v Australském svazu 

existuje a je praktikováno v rámci komunit bez ohledu na prudké debaty ohledně 

právního a politického uznání autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu 

(2006: 411). Tento autor dále poznamenává, že australské vlády (federální i státní) od 

70. let postupně částečně institucionalizovaly vládnutí původních Australanů na místní 

úrovni pomocí různých legislativních mechanismů zahrnujících například zřizování 

pozemkových rad, orgánů místní správy nebo různých sdružení původních obyvatel 

(2006: 416). Příkladem těchto opatření může být právě zákon o místní správě 

v Severním teritoriu či výše zmíněný partikulárnější zákon o místní správě na ostrovech 

Tiwi, které tak nejsou příčinou vlády komunit, ale její legislativní a institucionální 

reflexí.  

     Diane Smith ve své práci Jurisdictional Devolution: Towards an Effective Model for 

Indigenous Community Self-determination také vyzdvihuje význam místní autonomie 

jako vhodné formy autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a navrhuje 

vlastní koncept místní správy, jež by mohl poskytnout rámec pro uskutečnění 

sebeurčení původních obyvatel na úrovni komunit. Tímto konceptem je kompetenční 

devoluce (jurisdictional devolution) aplikovaná na regionálně rozptýlené vrstvené 

komunitní vládnutí (regionally dispersed, layered community governance) (2002: 2, 25).  

     Regionálně rozptýlené vrstvené komunitní vládnutí by mělo obsahovat jak komunitní 

tak regionální prvky, jelikož „[l]ocal community jurisdiction would remain in place, but 

specific areas of authority and responsibility could be delegated to governance layers of 

greater collective scope (2002: 25).“161 Významnou roli v tomto návrhu hrají větší 

„jádrové komunity“ („hub communities“), které jsou jakýmisi zakládajícími kameny 

struktur reprezentativního vládnutí komunit s pravomocí spravovat dohodnuté oblasti 

devoluovaných kompetencí. Na tyto „jádrové komunity“ by byly devoluovány 

                                                 
161 „[k]ompetence místní komunity by zůstaly na místě, ale specifické oblasti moci a odpovědnosti by 
mohly být delegovány na úrovně vládnutí většího kolektivního rozsahu.“ Autorský překlad.  
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provomoci, jež by se dále přenášely na nižší úrovně. Různé oblasti zodpovědnosti a 

kompetencí by tak byli v rukou různých vrstev komunit (nejmenších komunit či 

„jádrových komunit“) podle jejich možností a preferencí a určité oblasti by mohly být 

také přeneseny směrem nahoru regionálním organizacím původních národů. Tento 

systém by poté podle autorky za podmínky devoluce opravdu významných pravomocí 

představoval relevantní strategii pro praktické uskutečnění sebeurčení Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu v daných komunitách (2002: 25-27).  

 
 
6.3.3  Neteritoriální autonomie  

 
Neteritoriální autonomie, jež překonává podmínku územní koncentrace autonomistické 

menšiny a je proto možnou formou autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu, může mít mnoho podob a využívat různých strategií. Jejich cílem je 

rozhodování původních národů a jiných menšin o vlastních záležitostech, podpora jejich 

specifických kultur a jazyka a také kontrola a distribuce sociálních služeb. Strategiemi 

k dosažení těchto cílů jsou poté speciální opatření v oblastech školství, médií, 

zdravotnictví, zřizování organizací zajišťujících právní, lékařské či jiné služby, 

zabezpečení politické reprezentace například vyhrazenými místy v parlamentu162, 

zřízení zastupitelského orgánu původních obyvatel zasedajícího a pracujícího po boku 

vlády a parlamentu163 či dokonce zvláštní komory v rámci parlamentu pro původní 

obyvatele. Kulturní bikameralismus164 jako prostředek pro zajištění autonomie 

původních národů by nemusel být v případě Australského svazu využit pouze na úrovni 

federálního parlamentu, ale také na jiných úrovních vlády (viz kapitola 6.3.1) (Arthur 

2001: 3-4; Heintze 1998: 20-24).  

     Další možnou formou neteritoriální autonomie a to velmi podobnou zastupitelskému 

orgánu původních obyvatel zasedajícímu a pracujícímu po boku vlády a parlamentu je 

poté na celostátní úrovni operující reprezentativní a exekutivní orgán původních národů, 

jehož součástí je regionální struktura zajišťující přímé napojení na lokální organizace a 

sdružení původních obyvatel a v jehož pravomoci je distribuce a alokace finančních 

                                                 
162 Příkladem této strategie je například Nový Zéland, kde jsou v rámci parlamentu původním 
obyvatelům, Maorům, vyhrazena čtyři křesla (Arthur 2001: 3).  
163 Takovými orgány jsou například parlamenty Sámů v Norsku, Švédsku a Finsku, které poskytují 
poradenství vládám a parlamentům těchto států a do jisté míry také distribují finanční prostředky 
vyhrazené na speciální programy pro původní obyvatele (Arthur 2001: 4). 
164 Růzené formy kulturního bikameralismu jsou aplikovány v oblasti jižního Pacifiku a to například na 
Cookových ostrovech, Vanuatu nebo Fidži (Arthur 2001: 4).  
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prostředků mezi tyto organizace a speciální programy pro původní obyvatele. Činnost 

tohoto orgánu by měla být oddělena od vlády a parlamentu, kterými však musí být 

financována (Arthur 2001: 3; Heintze 1998: 22-23). Nedokonalým příkladem této formy 

neteritoriální autonomie byla podle Williama Arthura ATSIC a dalšími ukázkami 

neteritoriální autonomie jsou poté vládou financované organizace původních Australanů 

zabývající se zdravotnickými, právními a sociálními službami pro Aboriginy a 

Ostrovany z Torresova průlivu (2001: 3). 

 

Nezbytným doplněním této části o možných formách autonomie Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu je, že forma autonomie nic nevypovídá o jejím obsahu nebo také 

rozsahu.  Zřízení místní rady na úrovni komunity, regionální rady na úrovni regionu či 

reprezentativního a exekutivního orgánu na úrovni celostátní může v praxi představovat 

pouze mírnou decentralizaci a administraci vládní politiky. Aby tyto orgány nebyly 

pouhými vykonavateli vládních rozhodnutí musí na ně být přeneseny významné 

pravomoci umožňující autonomní rozhodování ve všech pro původní národy 

podstatných oblastech. Přestože již byly určité pravomoci na Aboriginy a Ostrovany 

z Torresova průlivu devoluovány (například v rámci místní správy, různých organizací 

původních Australanů nebo orgánů jako TSRA, JAC a PZJA) obecně se jejich rozsah 

pokládá ze příliš malý a stupeň autonomie původních Australanů je tak v současnosti 

zanedbatelný (Smith 2002: 29). Jednou z oblastí velkého významu pro původní 

obyvatele, jež je zároveň do značné míry centralizována a Aborigini a Ostrované 

z Torresova průlivu tak v rámci ní nemají téměř žádný podíl na spolurozhodování, je 

kontrola půdy a přírodních zdrojů (v případě Ostrovanů se jedná především o oblast 

správy moře a rybaření). Zdá se tedy, že v naplňování forem autonomie uspokojivým 

obsahem představuje nevýznamnější problém ve vztahu mezi Australským svazem a 

původními Australany. 

 
 
6.4  Překážky autonomie původních obyvatel a její perspektivy   

 
Stejně jako v případě možností autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, 

kdy je třeba přistupovat k oběma původním národům odděleně, tak také překážky 

autonomie mohou být u obou skupin odlišné. Specifické aspekty problematičnosti 

autonomie Ostrovanů z Torresova průlivu souvisí totiž právě s regionální autonomií, 

tedy typem autonomie aplikovatelným pouze na menšiny koncentrované v rámci 
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jednoho teritoria, kde tvoří většinu obyvatel. Ostrované, kteří tuto podmínku splňují, 

však doposud nevyřešili otázku, na koho by se měla autonomie v Torresově průlivu 

vztahovat. Přestože obecně respektují nepůvodní Australany trvale žijící v Torresově 

průlivu, vyjadřují Ostrované určitý skepticismus vůči možným praktickým výhodám a 

užitku vyplývajících z ustanovení takové formy autonomie a takových institucí, jež by 

zahrnovali i nepůvodní obyvatele regionu, a problematickým je také možné zapojení 

Ostrovanů žijících na pevnině. Mnoho Ostrovanů se ve druhé polovině 20. století 

odstěhovalo z regionu do pevninské části Austrálie, kde dnes žije celkem asi 80 % 

všech Ostrovanů z Torresova průlivu. Ostrované žijící mimo Torresův průliv tak svým 

počtem vysoce převyšují ty žijící v regionu a přestože obě skupiny sdílejí touhu po 

autonomii, zapojení Ostrovanů žijících daleko od Torresova průlivu do regionální 

autonomie je značně problematické (Arthur 2001: 12, 15; Sanders a Arthur 2001: 7, 11-

12). 

     Problém regionální autonomie Torresova průlivu nepředstavuje však pouze nejasnost 

a nedůslednost v postojích jeho obyvatel, ale také neochota ze strany Australského 

svazu. Tato neochota, ať už je založena na geopolitických faktorech či na hrdosti 

Queenslandu, se zdá být faktorem nejzávažnějším. Geopolitické faktory vyplývají z 

umístění Torresova průlivu na hranici s Papuou Novou Guineou a v blízkosti širšího 

politicky nestabilního regionu, a existuje tedy významný nátlak, aby region zůstal pod 

výraznou centralizovanou kontrolou federální vlády (Arthur 2001: 16; Sanders a Arthur 

2001: 15).  

     Pokud se na potíže autonomie původních národů podíváme ze strany samotných 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, je na prvním místě potřeba zmínit značnou 

nekoherentnost v rámci těchto dvou skupin a velké rozdíly mezi jednotlivými 

původními Australany, jež jsou dány především různým životním prostředím a 

podmínkami. Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu žijí po celém kontinentu, chybí 

mezi nimi komunikace a zásadním je tak pro ně bezprostřední okolí, rodina a komunita. 

Jak poznamenává Tim Rowse, pojmy Ostrované z Torresova průlivu a Aborigini nejsou 

příliš adekvátní. Původní národy Austrálie nepředstavují kolektivní subjekt, nemají 

kolektivní mysl, mentalitu nebo zájmy a Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu jsou 

tak abstraktními pojmy. Avšak i přes zdůrazňování nutnosti individuálního pohledu na 

původní obyvatele, nelze podle tohoto autora opomíjet jejich kolektivní identitu, jež 

hraje významnou roli při vyjednávání se státem ohledně autonomie a specifických 

právech (2002: 178). Velkou nevýhodou při těchto vyjednáváních je poté jejich nízký 
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počet, nedostatek vzdělaných a veřejně aktivních jedinců a z těchto a také dalších výše 

zmíněných faktorů vyplývající nekonkrétnost vize sebeurčení a autonomie. Neexistuje 

proto jednoduchá odpověď na otázku, jak by měla politická autonomie původních 

Australanů vypadat. Je však zcela jisté, že autonomistickým požadavkům Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu nemůže vyhovět jedno jednoduché řešení, jakým bylo 

například zřízení ATSIC. Situace původních Australanů jsou velice komplexní a tuto 

komplexnost vyžaduje i jejich autonomie. 

     Fakt, že autonomie původních obyvatel vyžaduje mnoho úsilí a komplexní řešení 

není jistě výhodou při vznášení požadavků. Pro autonomii původních Australanů jsou 

potřeba individuální řešení situací na různých úrovních a také v různých částech 

Austrálie, tedy kombinace různých typů autonomie. Na úrovni komunit může 

autonomie vyžadovat například uznání zvykového práva a rozhodovacích procesů 

původních obyvatel a na federální úrovni poté vytvoření administrativních struktur 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu za účelem rozhodování o alokaci finančních 

prostředků a reprezentace zájmů původních národů (Reilly 2006: 427). Přestože se do 

značné míry protěžovaná místní autonomie zdá být vhodnou formou autonomie a to 

také kvůli inklinaci původních obyvatel k lokalismu (Arthur 2001: 6), nemůže být tento 

typ autonomie (ani žádná jiná forma teritoriální autonomie) použit pro naprostou 

většinu původních Australanů, tedy těch, kteří žijí ve městech převážně na východním 

pobřeží.  

     Pro tyto Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu je jedinou možností, jak se 

podílet na rozhodování o vlastních záležitostech, neteritoriální autonomie a její 

prostředky. Jak již bylo zmíněno, Australský svaz má s tímto typem autonomie jistou 

zkušenost. Kromě zřizování vládou financovaných organizací původních Australanů 

zabývajících se řadou oblastí včetně sociálních služeb a kultury je to především ATSIC 

(a také TSRA), jež měla být ztělesněním sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu. Tento projekt reprezentující na celostátní úrovni operující zastupitelský a 

exekutivní orgán původních národů, jehož součástí je regionální struktura zajišťující 

přímé napojení na lokální organizace a sdružení původních obyvatel a v jehož 

pravomoci je distribuce a alokace finančních prostředků mezi tyto organizace a 

speciální programy pro původní obyvatele, však zkrachoval na podstatných inherentních 

rozporech, na konfliktu odpovědností. Přestože finanční odpovědnost patří ke každé 

organizaci hospodařící s vládními penězi a tedy i k těm řízeným Aboriginy a Ostrovany 
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z Torresova průlivu, byla otázka financí pro tak velký orgán disponující takovými 

prostředky likvidační.  

     Ekonomické stránce autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu se 

podrobně věnuje William Arthur, který aplikuje myšlenku Isaiaha Berlina o pozitivní a 

negativní svobodě dále rozpracovanou Robertem Jacksonem v rámci studie o 

kvazistátech. Robert Jackson říká, že mnoho států vytvořených během dekolonizace sice 

získalo politickou nezávislost, avšak stalo se závislými na mezinárodní hospodářské 

pomoci (Jackson 1990, citováno v Arthur 2002: 3). Tyto státy tak mají negativní 

autonomii představující autonomii od zasahování druhých, ale zřídka mají také 

autonomii pozitivní, která „[...] is about having the power to do something, to take and 

generate actions (Arthur 2002: 3).“165 William Arthur tento koncept negativní 

autonomie aplikuje na Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu a zpochybňuje tezi, 

že politická autonomie by měla vést k ekonomickému rozvoji166. Přestože motivací vlád 

při udělování autonomie může být právě představa omezení úrovně závislosti regionu či 

menšiny na vládních financích, je tento výsledek podle autora mnohdy těžko 

dosažitelný. Příjmy z daní a poplatků jako jsou například nájmy by v případě Aboriginů 

a Ostrovanů z Torresova průlivu nebyly nijak velké, jelikož příjmy původních 

Australanů jsou často velmi nízké a půda držena původními obyvateli je vyvázána 

z daňové a poplatkové povinnosti. Dokonce ani kontrola nad přírodními zdroji v rámci 

autonomních oblastí (pokud uvážíme místní či regionální autonomii) nemusí být 

zdrojem významných příjmů, protože tento příjem je závislý na hodnotách jednotlivých 

nalezišť, které se často velmi liší (2001: 10). Ekonomická soběstačnost, tak nejen není 

současnou realitou, ale také je i těžko představitelnou a velmi vzdálenou budoucností.167 

     Negativní autonomie je tak podle Williama Arthura pro původní Australany 

nevyhnutelnou a zároveň ji, tedy situace, kdy politická autonomie a ekonomická 

závislost koexistují, považuje za legitimní. Cílem negativní autonomie je zvýšení 

kontroly původních obyvatel nad službami a financováním poskytovaných Australským 

                                                 
165 „[...] je o tom mít moc něco dělat, podnikat a vytvářet opatření.“ Autorský překlad. 
166 Willam Arthur tvrdí, že neexistuje důkaz o vzájemném vztahu politické autonomie a ekonomického 
rozvoje. Jako příklad uvádí kanadské autonomní teritorium Nunavut, kde k žádnému patrnému rozvoji 
ekonomiky nedošlo, a také postkoloniální státy (2001: 10). Nutno však poznamenat, že určité důkazy o 
souvislosti politické autonomie a ekonomického rozvoje přinesl tři roky po publikaci studie Williama 
Arthura výše zmíněný projekt Harvardské univerzity o ekonomickém rozvoji původních národů 
Spojených států.  
167 Možnostem ekonomického rozvoje Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu se ve své knize 
Indigenous futures: choice and development for Aboriginal and IslanderAustralia (2002: 82-110) věnuje 
Tim Rowse. Předmětem jeho studie je konkrétně role vlastnictví půdy, rybaření, turismu nebo příjmů 
z těžby surovin.  
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svazem a tedy snížení podílu Australského svazu v rámci tohoto rozhodovacího 

procesu. Zatímco pozitivní autonomie může mít za svůj cíl ekonomickou nezávislost, 

negativní autonomie může být vzhledem k ekonomickému postavení původních 

Australanů realističtější možností (2001: 26; 2002: 3). V návaznosti na uznání 

nezbytnosti pokračující ekonomické závislosti na Australském svazu a její legitimnosti 

jiný australský autor toto směřování dokonce doporučuje jako vhodné a jediné pro 

dosažení skutečně autonomního života Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. 

David Lea tvrdí, že negativní autonomie nebo dokonce autonomie žádná by měla být 

cílem původních obyvatel, jelikož jedině tak mohou uchovat a dále rozvíjet vlastní 

kulturu, hodnoty a životní styl. Autonomie pozitivní by podle autora vyžadovala 

zapojení do tržního hospodářství a následnou asimilaci do dominantní kultury 

způsobenou „[by] assuming behavioural forms and values which are adapted to, and 

consistent with, income generating functions, and inconsistent with custom and tradition 

(2000: 13).“168 Autonomie jako ochrana tradiční kultury a hodnot by poté ztratila smysl. 

Strategií původních obyvatel by proto měl být spíše požadavek na větší svěřeneckou 

odpovědnost Australského svazu a tedy i financování komunit Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu, jež si přejí zachovat svůj tradiční životní styl nezávislý na tržním 

hospodářství a západních hodnotách (2000: 14-15). Cestou k autonomnímu životu 

původních Australanů je tak podle Davida Ley zřeknutí se politické autonomie a svěření 

se do péče Australského svazu.  

     Svůj návrh na zavržení nejen ekonomické soběstačnosti ale dokonce i politické 

autonomie (tedy celého konceptu negativní autonomie) jako cesty k autonomnímu 

životu původních národů zakládá David Lea na stejných logických postupech. Politická 

autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu vyžaduje přijetí západních 

liberálních politických struktur, forem reprezentace a politických postupů a procesů. 

Způsob výběru zástupců či vůdců nebo struktura místních rad tak opět představují 

jednání a struktury, které jsou v rozporu se zvyky původních Australanů, a které svým 

užíváním zapřičiňují jejich asimilaci (2000: 13). Dokonce samotným bojem za 

autonomii a specifická práva přijímají původní Australané nevědomky hodnoty a 

strategie západních liberálních institucí a práva, jelikož tento boj vedou v rámci těchto 

institucí a práva využívajíc jejich hodnoty a strategie (Morito 1996, citováno v Lea 

2000: 14). Tento střet politické kultury a hodnot původních národů a západního světa, 

                                                 
168 „[p]řijímáním forem chování a hodnot, které jsou přizpůsobené a v souladu s funkcemi vytvářejícími 
příjem a v rozporu se zvykem a tradicí.“ Autorský překlad.  
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kdy západní svět vítězí, je tedy autorem chápán jako zásadní problém autonomie 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Politická autonomie a ekonomická 

soběstačnost nepovede podle Davida Ley ke skutečné autonomii nýbrž k asimilaci se 

západní kulturou. 

     Negativní autonomie na rozdíl od svěřenecké odpovědnosti Australského svazu 

opravdu vyžaduje přijetí západních liberálních politických struktur a postupů, jehož 

příkladem může být opět ATSIC a konkrétněji poté například postupy týkající se 

distribuce a alokace finančních prostředků. Jelikož komise hospodařila s finančními 

prostředky Australského svazu, byla od ní vyžadována velká transparentnost a 

odpovědnost (ve smyslu accountability), tedy akceptace těchto západních hodnot. Diane 

Smith poté ke vztahu autonomie původních obyvatel a financování ze strany 

Australského svazu obecněji poznamenává, že autonomie nevyžaduje pouze devoluci 

pravomocí, ale také právě devoluci prostředků ať už finančních nebo v podobě 

přírodních zdrojů. Tato devoluce zdrojů vyžaduje podle autorky „[a] level of Indigenous 

institutional development [...], including [...] procedures capable of effective 

representation and accountability (2002: 28)“169 a tedy vytvoření občanské společnosti 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu (2002: 28). Dalším příkladem propojení 

negativní autonomie a přijetí západních liberálních hodnot a struktur je poté výše 

zmíněný program CDEP. Tento program umožňuje rozhodování komunit o vlastních 

záležitostech a představuje tedy pro tyto komunity jistý stupeň politické autonomie, 

zároveň však uchovává finanční závislost komunit na Australském svazu, jež program 

financuje ze svého rozpočtu. CDEP byl navržen a spuštěn Australským svazem, 

zaměstnává mnoho nepůvodních Australanů, čerpá finance z veřejných zdrojů a jeho 

struktura a postupy tedy odpovídají západní liberální tradici (Arthur 2002: 5-7). 

     Nabízí se proto otázky, zda je vůbec možné dosáhnout autonomie Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu, která by jim umožňovala žít podle vlastní volby, a zda 

může Australský svaz jako liberální stát vyhovět takovéto autonomii zahrnující 

specifická skupinová práva původních národů. Situace a dilemata původních národů 

v jiných státech jsou do značné míry obdobné. Příkladem může být Kanada a její 

původní obyvatelé, jejichž vztah je také charakterizován hlubokým rozporem ohledně 

patřičného rozdělení půdy, zdrojů, kompetencí a také ohledně vhodného poměru mezi 

politickými tradicemi původních obyvatel a západními liberálně demokratickými 

                                                 
169 „[u]rčitý stupeň rozvoje institucí původních obyvatel [...], zahrnující [...] postupy schopné efektivní 
reprezentace a odpovědnosti.“ Autorský překlad.  
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modely reprezentace, odpovědnosti a vlády (Murphy 2004: 5). Také v Australském 

svazu je otázka tohoto poměru aktuální. Původní Australané na žádném místě 

v Austrálii nežijí zcela izolovaně podle vlastních tradic a hodnot. Prostředí, ve kterém se 

nacházejí, je naopak vysoce komplexní a soutěživé (Martin 2003: 8). Tim Rowse 

například chápe samotnou politickou kulturu Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu jako určitý neustále se vyvíjející hybrid mezi vzájemnou odpovědností a 

reprezentací typickými pro společenský pořádek původních Australanů založený na 

nomádství a příbuzenství a hodnotami, které jsou zásadní pro společenský pořádek 

vycházející z liberální demokracie a kapitalismu. Konkrétní podoba tohoto hybridu a 

poměr složek se poté mění nejen podle regionů, ale také podle jednotlivců a jejich 

individuálních názorů. Přestože původní Australané, kteří byli proti vlastní vůli 

začleněni do západních liberálních struktur, neměli šanci uchovat si vlastní politickou 

kulturu zcela netknutou, jsou dnes jimi mnohé aspekty importované a vnucené politické 

kultury chápány pozitivně (2002: 204-205, 207-208).  

     Tim Rowse se tak staví proti názoru Davida Ley chápajícího politickou kulturu 

původních Australanů jako nezávislou na vlivu západních hodnot a nastiňuje určité 

perspektivy pro nalezení kompromisu a vhodných forem autonomie. Také ze strany 

Australského svazu je možné pozorovat postupný i když ne zcela plynulý vývoj směrem 

k uznání nároků Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Významnou událostí bylo 

například rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Mabo v Queensland (No 2), které 

otevřelo možnost k přetvoření právních a politických vztahů mezi původními a 

nepůvodními Australany (Otto 1995: 69; Reilly 2006: 421). V rámci tohoto rozhodnutí 

a následného přijetí Zákona o nároku původních obyvatel došlo k uznání zvykového 

práva Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a problematické by tedy nemělo být 

ani uznání jejich práva na sebeurčení, na autonomii v rámci Australského svazu 

(Nettheim 1994, citováno v Sanders 2002: 10). Než však k tomuto uznání a uskutečnění 

úplné autonomie původních Australanů dojde, musí Australský svaz přehodnotit svůj 

pohled na Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu jako na představitele jedné 

z menšin v rámci australské společnosti a jednat s nimi jako s rovnoprávnými národy 

(Kymlicka 1995: 71; Roy 1998: 63). Australský svaz proto musí uznat nelegitimnost 

svého vzniku a současnou legitimitu založit na novém vztahu s původními národy.  

     Peter Read k otázce nelegitimnosti vzniku Australského svazu poznamenává, že 

nepůvodní Australané začali v 90. letech více přemýšlet o svém postavení nepůvodních 

obyvatel, kteří na australský kontinent nepatří takovým způsobem jako Aborigini a 
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Ostrované z Torresova průlivu. Vyjádření v tomto smyslu bylo možné zaznamenat již 

na počátku 80. let, kdy například H C Coombs prohlásil, že legálnost záboru Austrálie 

Velkou Británií může být velice snadno zpochybněna, a proto „[...] if we wish to feel 

secure, and for our children and grandchildren to feel secure, then I think we have to 

establish the justification, the legitimacy of our occupation. And that means the 

legitimacy of our relationship with the original inhabitants (Coombs 1983, citováno 

v Read 1998: 172-173).“170 Richard Mulgan doplňuje, že Australané by se neměli 

obávat přijetí nelegitimnosti vzniku Australského svazu, jelikož „[w]ith the passing of 

time, the question of the legitimacy of a regime turns less on its origins than on its 

present behaviour (1998: 186).“171  

     Australský svaz by proto měl uznat postavení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu jakožto původních obyvatel země jako základu pro přiznání práva na sebeurčení 

a práva na půdu původních Australanů a dále by měl také uznat nespravedlnost 

vyvlastnění původních obyvatel jako základu pro jejich odškodnění, jež by Aboriginům 

a Ostrovanům z Torresova průlivu umožnilo obnovení a udržení vlastní kultury a 

identity. Třetím nezbytným krokem ze strany státu je poté veřejná omluva za křivdy 

vykonané v minulosti, která by mohla být počátkem nového vztahu mezi původními a 

nepůvodními Australany (Mulgan 1998: 189-190). Larissa Behrendt jako formu 

explicitního uznání Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu jakožto původních 

obyvatel země navrhuje přijetí Listiny práv a nové preambule australské ústavy, jež by 

sloužily jak původním tak nepůvodním Australanům a představovaly by vedle veřejné 

omluvy začátek tohoto nového, kvalitativně lepšího a spravedlivějšího vztahu (2005a: 

142; 2005b: 11-12). 

     Základem tohoto vztahu by mělo být „[...] to admit the continuing existence of some 

conflicting cultural perspectives [and] to moderate and accommodate them through 

shared commitment to certain political values, such as democratic principles and human 

rights, including Aboriginal rights (Mulgan 1998: 193).“172 Spíše než na usmíření a 

konsensus, které implikují ukončení rozporů, by se měl důraz klást na přizpůsobení a 

kompromis, jež uznávají a legitimizují existenci rozdílných hodnot a zájmů (Mulgan 
                                                 
170 „[...] pokud se chceme cítit bezstarostně, a aby se naše děti a vnoučata cítili bezstarostně, potom se 
domnívám, že musíme zařídit ospravedlnění, legitimitu našeho obsazení. A toto znamená legitimitu 
našeho vztahu s původními obyvateli.“ Autorský překlad.  
171 „[s] plynutím času se otázka ohledně legitimity režimu zaměřuje méně na jeho počátky než na jeho 
současné jednání.“ Autorský překlad.  
172 „[...] přijmout trvající existenci některých protichůdných kulturních perspektiv [a] mírnit je a vyhovět 
jim přes společný závazek k určitým politickým hodnotám, jako jsou demokratické zásady a lidská práva 
zahrnující práva původních obyvatel.“ Autorský překlad.  
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1998: 193). Podmínkou úspěchu nového vztahu je samozřejmě ochota ze strany 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a vzájemné pochopení, že obě skupiny si 

mají co nabídnout (Mulgan 1998: 1990; Read 1998: 176).  

     Dříve než však budou původní Australané ochotni vytvářet s Australským svazem a 

celou společností nový vztah, musí překonat nedůvěru, která je zcela zásadním 

problémem při vyjednávání politických vůdců Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu s představiteli Australského svazu. Původní Australané jsou obecně nedůvěřiví 

vůči jakýmkoli dohodám s politiky a domnívají se, že tyto dohody vyhovují spíše 

Australskému svazu než jejich vlastním zájmům. Australský svaz si proto musí 

uvědomit, že nový vztah s původními národy založený na respektu a důvěře je i v jeho 

zájmu a o tuto důvěru bojovat. Jak poznamenává Larissa Behrendt: „As an historically 

marginalised, culturally distinct and socioeconomically disadvantaged sector of the 

Australian community, out treatment within Australian society is its success or its 

condemnation (2005b: 14).“173   

 
 
6.5  Národní kongres australských prvních národů a aktuální vývoj 

 
Jak již bylo zmíněno, jednotlivé politické strany v Australském svazu mají na otázku 

sebeurčení původních Australanů rozdílné názory a šance Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu tak do značné míry závisejí na aktuálním rozložení politických sil. 

Od roku 1967, kdy došlo k ústavní změně, jež znamenala možnost širšího zapojení 

federálních vlád do oblasti záležitostí původních obyvatel a pravomoc k převzetí hlavní 

odpovědnosti za tuto oblast, se tyto rozdíly projevily ještě výrazněji. Labouristická 

vláda Gougha Whitlama se jako první začala výrazněji zasazovat o vylepšení životní 

úrovně původních obyvatel a přišla také s novou politikou sebeurčení vůči Aboriginům 

a Ostrovanům z Torresova průlivu, jež měla reflektovat požadavky původních 

Australanů na specifická práva. Následná koaliční vláda liberálů a agrárníků pod 

vedením Malcolma Frasera nebyla v otázkách specifických práv původních obyvatel 

nikterak progresivní a přístupnější se tak ukázala být opět až vláda labouristická 

tentokrát pod vedením Boba Hawka, která založila ATSIC, tedy reprezentativní orgán 

původních Australanů představující největší úspěch Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

                                                 
173 „Jako historicky opomíjený, kulturně odlišný a socioekonomicky znevýhodněný sektor australské 
populace, zacházení s námi v rámci australské společnosti je jejím úspěchem a nebo odsouzením.“ 
Autorský překlad.  
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průlivu, co se dosažené míry rozhodování o vlastních záležitostech v rámci 

Australského svazu týče. ATSIC si své postavení udržela i za labouristické vlády Paula 

Keatinga, která navíc přijala Zákon o nároku původních obyvatel, avšak rok 1996, kdy 

se k moci na federální úrovni dostala po dlouhé době opět koalice tvořená Liberální a 

Národní stranou, znamenal obrat v postoji ke specifickým právům původních obyvatel. 

Koaliční vláda v čele s liberálem Johnem Howardem se od specifických práv Aboriginů 

a Ostrovanů z Torresova průlivu odvrátila, rozpustila ATSIC a omezila právo 

původních národů na půdu. Záležitosti původních obyvatel tak omezila pouze na 

problém nízké životní úrovně. Na základě těchto faktů lze tedy konstatovat, že ALP je 

k otázce sebeurčení původních národů Austrálie přístupnější než Liberální strana a 

strana Národní. Současný vývoj tento závěr potvrzuje.  

     Nový obrat v politice vůči původním Australanům nastal v roce 2007, kdy ve 

federálních volbách zvítězila ALP a ministerským předsedou se stal Kevin Rudd. 

Necelé tři měsíce po volbách, v únoru 2008, vystoupil ministerský předseda s oficiální 

omluvou za asimilační politiku a její praktiky odebírání dětí Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu a potvrdil tak nové směřování v oblasti záležitostí původních 

národů (AHRC 2009a: 13). Následovalo spuštění veřejných konzultací ve věci zřízení 

nového reprezentativního orgánu původních obyvatel a v prosinci 2008 vláda pověřila 

komisaře původních obyvatel pro sociální spravedlnost174, Toma Calmu, sestavením 

komise pro práci na vytvoření nového modelu tohoto orgánu (AHRC 2009c: 3). 

Labouristická vláda Kevina Rudda také vydala prohlášení o podpoře Deklarace práv 

původních národů a v listopadu 2009 byl oznámen název nového orgánu Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu. Tento orgán, jehož vytvoření by mělo být dokončeno na 

konci roku 2010, ponese název Národní kongres australských prvních národů (National 

Congress of Australia’s First Peoples, NCAFP) a od ATSIC by se měl významně lišit 

(AHRC 2009b). 

     Vytvoření nového orgánu reprezentujícího zájmy Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu na federální úrovni je silně podporováno původními obyvateli, kteří měli 

v rámci veřejných konzultací možnost vyjádřit se ohledně vlastních preferencí a 

představ (AHRC 2009c: 7). Většinovým názorem bylo, že NCAFP by se měl soustředit 

                                                 
174 Komisař Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu pro sociální spravedlnost působí v rámci 
Australské komise pro lidská práva (Australian Human Rights Commission, AHRC) a jeho úkolem je 
hodnocení dopadu zákonů na původní obyvatele, podávání zpráv o sociální spravedlnosti a nároku 
původních národů na půdu a prosazování pohledu původních Australanů na tyto záležitosti 
(http://www.humanrights.gov.au/index.htm).  
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na strategické záležitosti na federální úrovni a neměl by být zapojen do zajišťování 

služeb a distribuce finančních prostředků federální vlády. Úkoly NCAFP by podle 

původních Australanů proto měly být vedoucí role při vytváření nových partnerství a 

nového vztahu mezi původními obyvateli a Australským svazem, poskytování 

stanoviska původních národů a vedoucí role při vytváření politiky vůči původním 

národům, obhajoba uznání a ochrany práv původních národů a podpora dobrého 

vládnutí na úrovni komunit. Otázkou při konzultacích bylo také zapojení Ostrovanů 

z Torresova průlivu žijících v pevninské části Austrálie do činnosti NCAFP. Účasti 

Ostrovanů na rovné bázi byla vyslovena silná podpora, problematickou se však ukázala 

být struktura orgánu, která je v současnosti stále v jednání. Během konzulačního 

procesu se totiž objevily spory ohledně možnosti zřízení nové regionální struktury nebo 

spolehnutí se na stávající procesy a organizace na této úrovni (AHRC 2009c: 19-21).       

     Všeobecného souhlasu se však dostalo názoru, že NCAFP by měl být nevládním 

celkem se statutem společnosti s ručením omezeným. V rámci zdůvodnění této volby 

Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu uváděli, že pokud má být tento nový orgán 

jednou opravdu ztělesněním sebeurčení, nemůže být vytvořen vládou a být na ní 

závislý. Jeho existence by tak byla zcela v rukou federálního parlamentu a vlády, což by 

představovalo neustálou nejistotu. Aby však mohl NCAFP vzniknout a začít pracovat, 

podpora vlády a to nejen finanční je nezbytná. Komise Toma Calmy proto v rámci své 

závěrečné zprávy vládě doporučila prodloužení konzultačního procesu a práce komise a 

poskytnutí finančních zdrojů na první roky činnosti nového orgánu. Labouristická vláda 

Kevina Rudda poté v listopadu 2009 prohlásila, že přijala doporučení komise Toma 

Calmy a také oznámila, že je připravena financovat vznik orgánu a jeho činnost až do 

konce roku 2013 (AHRC 2009b; AHRC 2009c: 26, 48). 

     Součástí závěrečné zprávy komise byla také vize Australského svazu v roce 2030 

jako státu, jež otevřeně hovoří o své historii a jehož obyvatelé projevují vůči původním 

národům značnou empatii. Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu se podle této vize 

v ekonomických, sociálních a zdravotních statistikách vyrovnají nepůvodním 

Australanům a jejich postavení původních národů bude ústavně uznáno. Původní 

obyvatelé „[...] will feel empowered and in control of their lives and of their destiny – 

with decisions made by [their] people for [their] people (AHRC 2009c: 47).“175 Jestli je 

tato vize reálná a jestli k ní může napomoci právě vytvářený nový reprezentativní orgán 

                                                 
175 „[...] se budou cítit posíleni a ve vedení svých životů a svého osudu – s rozhodnutími dělanými [jejich] 
lidmi pro [jejich] lidi.“ Autorský překlad.  
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jsou velmi složitými otázkami, na které není možno v tuto chvíli najít odpověď. Velice 

reálnou však zůstává touha Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu po sebeurčení a 

po hmatatelných výsledcích diskuze, jež trvá již přes 30 let. Jak prohlásil jeden 

z účastníků veřejných konzultací ohledně NCAFP: „In 20 years time, we don’t want our 

grand kids having to undertake this same discussion (AHRC 2009c: 47).“176  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 „Nechceme, aby se naše vnoučata musela za 20 let zabývat touto stejnou diskuzí.“ Autorský překlad.  
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Závěr 

 
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit dosavadní vývoj sebeurčení původních 

národů Austrálie představujícího právo na určení vlastního politického, ekonomického a 

sociálního statutu a na svobodné sledování vlastního ekonomického, sociálního a 

kulturního rozvoje a jeho problémy a perspektivy. Kromě tohoto partikulárního záměru 

bylo také cílem posoudit možnosti aplikace konceptu sebeurčení na jiné původní národy 

neboli dospět k určitým obecným tezím, které by mohly být aplikovatelné i v rámci 

studia sebeurčení jiných původních národů v jiných státech. Konkrétními cíli případové 

studie sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu bylo poté nalezení 

odpovědí na otázky, zda je možné dosáhnout autonomie Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu, která by jim umožňovala žít podle vlastní volby, a zde může 

Australský svaz jako liberální stát zdůrazňující svobodu a práva jednotlivce vyhovět 

takovéto autonomii zahrnující specifická práva původních národů. Poslední otázkou byl 

poté způsob, jakým je možné autonomie původních Australanů dosáhnout, a praktické 

kroky a změny, jež jsou k němu zapotřebí.  

     Z analýzy dokumentů OSN operujících s právem na sebeurčení je patrný dynamický 

charakter mezinárodního práva a z něj vyplývající evoluce interpretace práva na 

sebeurčení postupně přibližující toto právo původním národům. Přestože je v rámci 

Deklarace práv původních národů přijaté v roce 2007 právo původních národů na 

sebeurčení poprvé uznáno a dále rozvinuto jako zahrnující právo na autonomii nikoliv 

však samostatný stát, zůstává sebeurčení původních národů do značné míry 

kontroverzním a to především z důvodu jeho „skupinového charakteru“. Sebeurčení 

původních národů je tak mnoha státy a také například bývalou australskou vládou Johna 

Howarda chápáno jako ohrožující jednotu národa a státu.  

     Pojetí sebeurčení, tak jak je stanoveno Deklarací práv původních národů, odpovídá 

koncepci sebeurčení ze strany původních národů zahrnující vytvoření nové identity 

původních národů odproštěné od paradigmat kolonializmu, otevřené vlastní sebereflexi 

a uznávající jejich důstojnost a význam, právo na půdu a přírodní zdroje a právo na 

sebeurčení představující autonomii v rámci státu, jež umožňuje rozhodování o vlastních 

záležitostech. Současná pozice sebeurčení původních národů v rámci mezinárodního 

práva je tedy charakterizována uznáním existence práva původních národů na 

sebeurčení, jeho interpretací jakožto vnitřního sebeurčení a absencí prostředků na jeho 

vymáhání a ochranu. Deklarace je také velice vágní a neříká nic o faktické podobě 
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sebeurčení ve formě autonomie. Naplnění sebeurčení původních národů konkrétním 

obsahem tedy ponechává zcela na jednotlivých státech.   

     Australský svaz, který jsem si pro studium autonomie původních národů zvolila, 

vznikl na základě popření sebeurčení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu a jeho 

uznání a institucionalizace je tak pro takovýto stát velkou výzvou. Aborigini a 

Ostrované z Torresova průlivu, kteří byli nedobrovolně inkorporováni do Australského 

svazu a vystaveni asimilačním snahám, nikdy nerezignovali na svou vlastní identitu či 

způsob života a dosažení vlastních práv jakožto původních národů tak bylo vždy jejich 

cílem. Australský svaz požadavky původních Australanů na sebeurčení a právo na půdu 

a přírodní zdroje dlouho ignoroval či odmítal a změna nastala až v 70. letech, kdy 

federální vláda Gougha Whitlama představila novou politiku vůči Aboriginům a 

Ostrovanům z Torresova průlivu, politiku sebeurčení. V rámci této politiky došlo 

postupně s významným přispěním Nejvyššího soudu k přiznání práva na půdu 

vyplývajícího z nároku původních národů (došlo tedy k uznání práva původních 

národů), k jeho legislativnímu ukotvení v rámci Zákona o nároku původních obyvatel a 

také k pokusu o institucionalizaci sebeurčení původních Australanů.  

     ATSIC, jež byla založena v roce 1989 a o 15 let později zrušena, a TSRA, který 

v Torresově průlivu působí dodnes, byli tedy zřízeny za účelem ztělesnění principu 

sebeurčení a naplnění autonomie původních obyvatel. Analýza struktury, funkcí, 

pravomocí a financování ATSIC však ukázala, že tento orgán sám o sobě nemohl 

odpovídat požadavkům původních Australanů a nemohl korespondovat s jejich pojetím 

sebeurčení. Tento závěr potvrzuje také hodnocení komise ze strany samotných 

Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu, které je velmi kritické. ATSIC 

kombinovala politickou reprezentaci zájmů původních národů a správu specifických 

programů pro původní obyvatele a tato dvojí struktura znamenala také dvojí konfliktní 

odpovědnost. Odpovědnost vůči federální vládě a parlamentu vyplývající z hospodaření 

s federálními penězi se poté zdála být důležitější než odpovědnost vůči voličům z řad 

původních obyvatel. ATSIC byla proto mnohými chápána spíše jako vládní orgán než 

instituce sloužící zájmům Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. Původní 

Australané navrhovali řadu reforem, jež by komisi přiblížily lidem, posílily pravomoci 

Regionálních rad a oslabily pozici federální vlády v rámci rozhodovacího procesu. 

Jejich postoj tak ukázal obecnou spokojenost s reprezentativním orgánem na federální 

úrovni, avšak také určité konfliktní linie.  
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     Tyto konfliktní linie tvoří financování autonomie a rozpor v hodnotách původních 

národů a západní liberální demokracie. Praktickou překážku autonomie Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu tedy představuje ekonomická závislost na Australském 

svazu a nedostatek prostředků k financování autonomie a vlastních záležitostí. Tento 

problém je však podle mnohých autorů řešitelný pomocí konceptu negativní autonomie, 

ve kterém politická autonomie a ekonomická závislost koexistují. William Arthur, 

Richard Mulgan a David Lea negativní autonomii původních Australanů chápou jako 

legitimní a to na základě faktu, že Australský svaz a jeho občané ekonomicky prosperují 

díky vyvlastnění a diskriminaci původních Australanů v minulosti. Tento přístup je 

v současnosti identifikovatelný na postoji vlády Kevina Rudda k vytvoření nového 

reprezentativního orgánu Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu. NCAFP by měl 

být na vládě, co se jeho činnosti a rozhodovacího procesu týče, zcela nezávislý, přesto 

vláda souhlasila s financováním jeho vzniku a prvních několika let činnosti. Negativní 

autonomie by měla být pouze dočasným prostředkem použitým do doby, než dojde 

k překonání ekonomické závislosti na Australském svazu a k ekonomické soběstačnosti 

původních obyvatel.  

     Druhá konfliktní linie vychází poté z institucionální podoby autonomie, kdy jsou 

původní národy nuceny přijmout západní liberální politické struktury, formy 

reprezentace a politické postupy a procesy. Fakt, že Aborigini a Ostrované z Torresova 

průlivu usilují o autonomii v rámci Australského svazu, se kterým ji musejí vyjednat a 

který ji navíc financuje, představuje určité dilema sebeurčení, jelikož každá autonomie 

bude nutně kombinací hodnot původních národů a hodnot západní liberální demokracie. 

David Lea proto jakoukoli politickou autonomii zavrhuje. Analýza politické kultury 

původních Australanů Tima Rowse, kritika ATSIC a návrhy jejích reforem ze strany 

původních obyvatel a také výstupy z veřejných konzultací ohledně nového 

reprezentativního orgánu však ukazují, že Aborigini a Ostrované z Torresova průlivu 

hodnoty západní liberální demokracie a také politické struktury z nich vyplývající zcela 

neodmítají. Politická kultura původních Australanů, kteří nikde nežijí zcela nezávisle a 

bez dosahu západní kultury, je ovlivněna hodnotami liberální demokracie a jejich 

autonomní rozhodování a způsob života tak nejsou výsledkem pouze tradičních hodnot 

původních národů Austrálie ale spíše kombinací obou souborů hodnot. Aborigini a 

Ostrované z Torresova průlivu chápou, že se nacházejí v kontextu liberální demokracie, 

a jejich političtí vůdci, kteří vystudovali na australských univerzitách (z velké části 

právo), tomuto kontextu také přizpůsobují své požadavky, argumenty a strategie.   
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     Díky těmto závěrům a také nabídce velkého množství forem autonomie (ať už 

teritoriální či neteritoriální) představených v poslední kapitole existují určité 

perspektivy pro nalezení vhodných forem autonomie, které by Aboriginům a 

Ostrovanům z Torresova průlivu umožňovaly žít podle vlastní volby. Co se týče 

pohledu z druhé strany, tedy hlediska Australského svazu, dosavadní vývoj politiky vůči 

původním národů naznačuje, že možnost uznání a institucionalizace sebeurčení 

původních obyvatel je reálná.  

     Do současnosti byla uvedena do praxe řada prostředků neteritoriální autonomie, 

jakými jsou například organizace původních Australanů zabývající se zdravotnickými, 

právními a sociálními službami pro Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu a 

Australský svaz má také zkušenost s reprezentativním a exekutivním orgánem 

původních národů operujícím na celostátní úrovni, jehož součástí je regionální struktura 

zajišťující přímé napojení na lokální organizace a sdružení původních obyvatel a 

v jehož pravomoci je distribuce a alokace finančních prostředků mezi tyto organizace a 

speciální programy pro původní obyvatele (ATSIC a TSRA). V mnoha komunitách 

původních Australanů byla zavedena určitá míra autonomie místní správy a Ostrované 

z Torresova průlivu byli v rámci JAC a PZJA alespoň částečně zapojeni do správy moře 

a rybaření v regionu. V současnosti zároveň dochází z vládní iniciativy ke vzniku 

nového reprezentativního orgánu, NCAFP, jehož podoba, funkce a struktura se budou 

odvíjet od výsledků rozsáhlých veřejných konzultací s původními Australany. Tento 

orgán, jehož autory jsou samotní původní obyvatelé, by se měl poučit z nedostatků 

ATSIC a jeho cílem je dosažení skutečného sebeurčení původních Australanů.  

     Kromě těchto praktických kroků ve věci autonomie Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu došlo také ze strany současné federální vlády k prohlášení podpory 

Deklaraci práv původních národů. Co se práva na půdu a přírodní zdroje jakožto 

podmínky sebeurčení původních národů týče, uznání nároku původních národů 

Nejvyšším soudem a jeho následná formalizace v rámci Zákona o nároku původních 

obyvatel nasvědčují, že uznání speciálních práv původních národů je v rámci liberálního 

státu možné. Právo původních obyvatel na půdu vyplývající z jejich tradičního práva je 

však uznáno jen do takové míry, dokud neohrozí individuální svobodu a práva 

australských občanů. Nárok původních Australanů tak neexistuje v případech, na které 

se vztahuje platný právní akt státu či federace znamenající převažující právní opatření. 

Uznání práva na půdu a také moře je tak omezujícím faktorem sebeurčení Aboriginů a 

Ostrovanů. I přes tato omezení představující podřízení tradičního práva původních 
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národů právu australskému a fakt, že nikdy nebude možno uspokojit všechny nároky, 

představuje v současnosti půda ve vlastnictví původních Australanů okolo 20 % 

kontinentu.  

     Jak ze strany Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu tak i ze strany Australského 

svazu tedy existují určité perspektivy nalezení vhodných forem autonomie, které by 

byly kompromisem mezi hodnotami obou stran a přizpůsobením se principů a struktur. 

K dosažení tohoto cíle je však zapotřebí mnoha praktických kroků a změn. Zcela 

zásadním je přitom explicitní uznání postavení Aboriginů a Ostrovanů z Torresova 

průlivu jakožto původních národů Austrálie, přiznání nespravedlnosti jejich vyvlastnění 

zahrnující kompenzaci ve formě financování jejich autonomie a veřejná omluva za 

křivdy na nich vykonané v minulosti. Mezi oběma stranami musí panovat vzájemný 

respekt, přizpůsobení se a kompromis. Z praktického hlediska je poté nezbytné 

individuálního pohledu na potřeby jednotlivých skupin Aboriginů a Ostrovanů 

z Torresova průlivu, jelikož jak ukázala zkušenost s ATSIC, jeden velký víceúčelový 

orgán sebeurčení původních národů nevyhovuje. Skutečnost, že se původní Australané 

nacházejí v mnoha různých situacích, naznačuje, že sebeurčení původních národů 

vyžaduje spíše víceúrovňové a komplexní řešení. Součástí tohoto řešení může být 

například výraznější podpora místní autonomie komunit původních obyvatel, zřízení 

orgánu reprezentujícího zájmy a perspektivy původních Australanů na federální úrovni 

a také podpora organizací původních obyvatel poskytujících služby na regionální 

úrovni. Zcela zásadní je přitom zajištění devoluce dostatečných a významných 

pravomocí, tedy rozsah autonomie, což představuje problém současných prostředků 

autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu.  

     Kritika ATSIC ze strany původních Australanů, jejich inklinace k lokalismu a 

geografický a demografický faktor poté potvrzují hypotézu, že sebeurčení a efektivní 

autonomie Aboriginů a Ostrovanů z Torresova průlivu lze dosáhnout pouze na základě 

komplexního přístupu zavrhujícího jedno jediné řešení. Domnívám se, že další výzkum 

faktického uskutečnění autonomie původních národů by se měl zaměřit především na 

možnosti sebeurčení původních obyvatel žijících ve městech, a také vývoj by měl 

směřovat k zavádění takových prostředků autonomie, které by zahrnovaly i tyto 

Aboriginy a Ostrovany z Torresova průlivu. Autonomie původních národů ať už na 

místní úrovni, v rámci konkrétního regionu či na celostátní úrovni představuje výzvu 

nejen pro Australský svaz, ale také pro další státy. Deklarace práv původních národů, i 

přes absenci návodu na uskutečnění efektivní autonomie původních obyvatel, může 
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těmto státům posloužit alespoň jako motivace pro uznání původních národů jako 

nositelů práva na sebeurčení a pro nalezení vlastních prostředků autonomie nejvíce 

vyhovujícím jejich konkrétní situaci.  
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Summary 

 
The issue of indigenous peoples’ self-determination, its recognition and practical 

application has a long history which indicates that self-determination is a continuing 

developing principle in the international law whose content and significance vary at 

different times. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

which was adopted in 2007 represents certain perspectives for achievement of self-

determination within a state and also the development of the issue of indigenous 

peoples‘ self-determination in the Commonwealth of Australia, Aboriginal and Torres 

Strait Islander peoples, suggests that the autonomy of indigenous peoples is possible.  

     The analysis of the issue of indigenous peoples‘ self-determination in the 

Commonwealth of Australia shows that some devices of autonomy and forms of 

recognition of the special position of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples have 

already been put in practice. However the analysis of these devices and recognition also 

shows their inadequacy and unsuitability. The Aboriginal and Torres Strait Islander 

Commission (ATSIC), an Indigenous-run institution which combined Indigenous 

political representation and advocacy with the administration of Indigenous-specific 

government programs which was established in 1989 and abolished in 2004, was 

supposed to satisfy the demands of Indigenous people for autonomy and embody the 

principle of self-determination, but its twin structure and accountability (to the 

Commonwealth parliament and Indigenous constituencies) caused many problems in 

the course of its existence. Aboriginal and Torres Strait Islander people evaluated 

ATSIC as a government body which could not embody their self-determination. 

     The ATSIC experience indicates that a comprehensive approach is required and that 

a single institutional structure does not suit the autonomy of Aboriginal and Torres 

Strait Islander peoples. In order to achieve an effective autonomy it is necessary to 

adopt an individualized approach and conform the autonomy devices and forms to the 

particular situations and needs of Indigenous Australians. The needs of Aboriginal and 

Torres Strait Islander people living in discrete communities and those living in major 

cities and populated areas are different and also possibilities of autonomy vary a lot. 

Apart from various forms of non-territorial autonomy there are many devices of 

territorial autonomy which could be applied but what is even more important than a 

form of autonomy is its content and extent. The lack of authority is considered as a 
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major problem of ATSIC and other devices of autonomy put in practice in the 

Commonwealth of Australia so far.  

     The analysis of ATSIC also demonstrated a dilemma of Indigenous self-

determination, which is represented by the economic dependency on the government 

and the values conflict. ATSIC was supposed to be a representative body for Australia’s 

Indigenous people, but it was created according to the Western narrative and charged 

with the administration of public policy within the Western-style liberal democratic 

system style of governance. As a government established and funded institution it could 

also be dismissed easily. To overcome this dilemma it is necessary to accede to a 

compromise and recognition of mutual respect. The Commonwealth of Australia has to 

recognize explicitly the status of Aboriginal and Torres Strait Islander people as 

Indigenous peoples of Australia and establish a new relationship with them.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozmístění původních obyvatel Austrálie - tabulka 

 
 
 
 

 Procento celkového počtu 
původních obyvatel 
žijících ve státě či 

teritoriu 

Procento obyvatel státu či 
teritoria jež tvoří původní 

obyvatelé 

Nový Jižní Wales 28,7 2,2 

Viktorie 6,0 0,6 

Queensland 28,3 3,6 

Jižní Austrálie 15,1 1,7 

Západní Austrálie 15,1 3,8 

Tasmánie 3,3 3,4 

Severní Teritorium 12,9 31,6 

Teritorium hlavního města 0,8 1,2 

 

 

Zdroj: AHRC 2008a 
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Příloha č. 2: Rozmístění původních obyvatel Austrálie – mapa 
 
 
 
 
 

 
 

1 tečka = 100 osob 

 

Zdroj: ABS 2008   
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Příloha č. 3: Rozhodnutí ohledně nároku původních národů na půdu (ke 30. září 

2009) 

 
 
 

 
 
 

          Rozhodnuto o existenci nároku původních národů na celou oblast nebo její část 

          Rozhodnuto o neexistenci nároku původních národů 

          Oblasti nepodléhající rozhodnutí, ve kterých byla shledána neexistence nároku     

          původních národů 

 

Zdroj: http://www.nntt.gov.au 
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Příloha č. 4: Půda ve vlastnictví původních obyvatel zmapovaná v porovnání 

s odlehlostí (k 31. lednu 2006) 

 

 

 
 
 
 
          Půda ve vlastnictví původních Australanů  

          Velká australská města  

          Vnitřní regionální Austrálie  

          Vnější regionální Austrálie 

          Odlehlá Austrálie 

          Velmi odlehlá Austrálie 

 

Zdroj: Balsamo 2007 

 

Poznámka k přílohám č. 3 a 4: Půda ve vlastnictví původních Australanů na základě 

rozhodnutí o nároku původních národů podle přílohy č. 3 (zelená barva) nesouhlasí plně 

s půdou ve vlastnictví původních obyvatel podle této mapy. Důvodem tohoto rozporu je 
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rozdíl tří let mezi oběma mapami a především poté fakt, že vlastnictví půdy Aboriginů a 

Ostrovanů z Torresova průlivu vyobrazené na mapě v příloze č. 4 znázorňuje nejen 

vlastnictví vycházející ze vznesení nároku původních národů na základě Zákona o 

nároku původních národů, ale také ze starší legislativy a vládních rozhodnutí [například 

federálního Zákona o pozemkových právech původních obyvatel (Severní teritorium) 

nebo zákona přijatého v Jižní Austrálii v roce 1966].  
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Příloha č. 5: Mapa Torresova průlivu 
 
 
 
 

 
 
─ · ─ · ─   Hranice chráněné zóny 

─ ─ ─ ─   Hranice na dně i na hladině (rybářské oblasti) 

----------   Hranice na dně  

─────   Hranice na hladině (rybářské oblasti) 

                   Podtrhnutí znázorňuje obydlené ostrovy patřící k Australskému svazu a   

                   komunity Ostrovanů nacházející se na poloostrově Cape York 
 

Zdroj: Sanders a Arthur 2001: 1  

  

 

 



 134 

Příloha č. 6: Mapa komunit původních obyvatel 
 
 
 

 
  

Udávaná obvyklá populace samostatných komunit 

původních obyvatel 

                          500 obyvatel a více               

                                             200 – 499 obyvatel          

                        50 – 199 obyvatel     

                                 º      Méně než 50 obyvatel 

 

Zdroj: ABS 2001 

 


