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„I NDIANIN ”  W ŚWIETLE PRAWA  
The Term “Indian” and its Legal Aspects 

Streszczenie: 
Artykuł wskazuje, w jaki sposób akty prawne 

o charakterze międzynarodowym i krajowym, bezpoś-
rednio lub pośrednio definiują pojęcie „Indianin”. Oka-
zuje się, że kwestią problematyczną i dotychczas nieu-
zgodnioną ostatecznie, jest zdefiniowanie kategorii nad-
rzędnej, jaką jest funkcjonujące w międzynarodowej 
przestrzeni prawno-politycznej określenie tubylec. 
Omawiane kraje radzą sobie z tą kwestią na różne spo-
soby, odnosząc się do niej w swych ustawach zasadni-
czych, aktach prawnych o mniejszej wadze, a także 
tworząc kryteria przyjmowane dla przeprowadzania 
powszechnych spisów ludności. Wnioski wynikające z 
relacji pomiędzy kryteriami i wynikami spisów, dobit-
nie świadczą, iż język używany w przestrzeni społecz-
nej jest samospełniającą się przepowiednią kształtującą 
rzeczywistość. 

Abstract: 
The article analyzes how the international 

and national legal acts, directly or indirectly, de-
fine the term “Indian”. It turns out that defining 
a parent category which is native, operating in the 
international legal and political space, is a proble-
matic issue which has not yet been settled. The 
mentioned in the article countries deal with this is-
sue in different ways, referring to it in their consti-
tutions, legal acts of less importance, as well as 
creating criteria for conducting population census-
es. The relationship between the criteria and the 
results of these censuses clearly shows that the 
language used in the social space is a self-ful-
filling prophecy shaping the reality. 

Słowa kluczowe: Indianie, prawo, tubylcy, Ameryka 
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By odpowiedzieć na pytanie, kim w świetle prawa są Indianie1, a więc tubylczy 

mieszkańcy obydwóch Ameryk, należy najpierw znać odpowiedź na pytanie, jaka jest 
prawna definicja określenia „tubylec”.  

Angielskie słowo indigenous i hiszpańskie indígena pochodzi z łacińskiego indi-
genae. Francuskie pojęcie autochtone pochodzi natomiast z języka greckiego. Zarówno 
Grecy, jak i Rzymianie używali określeń, będących pierwowzorami dzisiejszego „tu-
bylca”, do określenia tych osób, czy grup ludzkich, które znalazły się w danym miejscu 
przed innymi, które przybyły tam później (Daes, 2008a, s. 17; Trzciński, 2002, s. 30). 
Gdy w XIX wieku, termin ten użyty został w akcie końcowym Konferencji Berlińskiej 
(1884-1885), w zapisie o „ochronie populacji tubylczych” w Afryce, służył dokonaniu 
rozróżnienia pomiędzy obywatelami mocarstw biorących udział w konferencji i tymi 
mieszkańcami Afryki, którzy podlegali kolonizacji. W podobnym znaczeniu termin „tu-
bylczość” używany był w dokumentach Ligi Narodów. Wówczas jednak do wyznaczni-
ka istoty tego określenia, oprócz czynnika kolonialnej dominacji i braku rozwoju insty-

                     
* Dr Magdalena Krysińska-Kałużna – etnolog, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim.  
1 Z racji zakresu tematycznego, któremu poświęcony jest niniejszy artykuł ograniczam się do 
omówienia prób zdefiniowania, kim jest Indianin jedynie w krajach Ameryki Łacińskiej. 
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tucjonalnego, dołączył także czynnik terytorialny. „Tubylczość” odnosiła się tu raczej 
do „terytoriów” jako „obszarów wyznaczonych przez międzynarodowo uznawane gra-
nice, niż do ludów, które mogłyby zostać wyróżnione z pomocą czynników socjolo-
gicznych, historycznych, czy politycznych” (Daes, 2008b, s. 33).  

 W ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do dziś nie udało się 
uzgodnić jednej definicji określającej, kim jest „tubylec”, czy „lud tubylczy”. Jako ro-
bocza, zazwyczaj stosowana jest definicja opracowana przez José R. Martineza Cobo, 
wieloletniego Specjalnego Sprawozdawcę Podkomisji ds. Zapobiegania Dyskryminacji 
i Ochrony Mniejszości ONZ:  

Tubylczymi wspólnotami, ludami i narodami są te, które posiadając historyczną kontynu-
ację ze społeczeństwami sprzed inwazji i kolonizacji rozwijającymi się na ich terytoriach, 
uważają się za odmienne od innych części społeczeństwa aktualnie przeważających na 
tych terytoriach i ich częściach. Tworzą obecnie niedominującą część społeczeństwa i są 
zdecydowane zachowywać, rozwijać i przekazywać przyszłym pokoleniom ziemię przod-
ków, tożsamość etniczną jako podstawę ich dalszej egzystencji jako ludów, zgodnie z ich 
własnymi wzorami kulturowymi, instytucjami społecznymi i systemem prawnym2. 

Definicja stworzona przez Cobo kładzie nacisk na dwa aspekty obrazu tubylczo-
ści: odmienność oraz skutki kolonialnej inwazji. Wyróżnione elementy mogą być roz-
poznawane „obiektywnie” (terytorium), ale także należeć do sfery „subiektywnej” (po-
czucie odrębności, zdecydowanie) (Daes, 2008a, s. 18; Trzciński, 2002, s. 32; zob. też 
np.: Daes, 2008b, s. 36. Szczególnie istotne w tej definicji są według Eriki-Irene A. Da-
es m.in.:  

- nacisk na jakąś formę dyskryminacji lub marginalizacji; 

- szczególne związki z „terytoriami przodków”; 

- geograficzna koncentracja na tych terytoriach; 

- manifestowanie elementów kultury, takich jak organizacja społeczna (Da-
es, 2008, s. 18). 

Na temat krytyki definicji Cobo pisze Paweł Trzciński zwracając uwagę na za-
wężenie obszaru, do którego można ją odnieść. Inwazja kolonialna rozumiana jest w tej 
definicji jako inwazja europejska, co uniemożliwia stosowanie jej do wielu ludów afry-
kańskich i azjatyckich. Problematyczne jest również założenie o przekazywaniu ziemi 
przodków, na przykład nie będzie to możliwe w sytuacji, gdy grupa została zmuszona 
do opuszczenia tradycyjnego terytorium lub je sama opuściła. Kolejna sprawa dotyczy 
kwestii marginalizacji, która nie pozwalałaby włączyć do grona ludów tubylczych tych, 
które marginalizowane nie są (czy też już nie są) (Trzciński, 2002, s. 32; zob. też: Tauli-
Corpuz, 2008, s. 90-91; Corntassel, 2008, s. 64). 

Najważniejszym instrumentem prawnym dla ludów tubylczych pozostają do-
tychczas Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (The International Labour 

                     
2 Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, 379, U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4. 
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Organization – ILO)3. ILO powstała w 1919 roku, a w 1946 stała się pierwszą wyspe-
cjalizowaną agencją ONZ. Organizacja ustaliła standardy dla wielu praw człowieka ce-
lem poprawienia warunków życia i pracy robotników. Od początku swego istnienia ILO 
interesowała się warunkami życia i pracy ludności tubylczej, które „są generalnie zre-
dukowane do sytuacji ekstremalnej biedy poprzez stałą erozję praw terytorialnych, dys-
kryminacji na rynku pracy i praktyki przymuszania do pracy, której [ludy tubylcze – 
przyp. MKK] są często poddawane” (Roulet, 1999, s. 111). Na szczególną uwagę za-
sługują: Konwencja ILO Nr 107 z 1957 roku oraz Konwencja ILO Nr 169 z 1989 roku 
(zob. np.: Ramos Veloz, 2007; Mato, 2000). 

Konwencja 107 („Konwencja dotycząca ochrony i integracji tubylczej i innej 
plemiennej i pół-plemiennej ludności w niepodległych krajach”) była pierwszym aktem 
mającym na celu międzynarodowe uznanie i zagwarantowanie minimum praw dla lud-
ności tubylczej. Artykuł 37 Konwencji mówi m.in. o ochronie instytucji, dóbr i pracy 
ludów tubylczych; indywidualnej i wspólnej własności tradycyjnych ziem; zakazie 
przymusowego wysiedlania; kompensacji w przypadku strat spowodowanych wysiedle-
niami; opiece społecznej i zdrowotnej oraz edukacji w językach tubylczych. Konwencja 
obliguje państwo do zapewnienia sposobów nauczania, które wyeliminują uprzedzenia 
w społeczeństwie narodowym, wpływające na postrzeganie ludności tubylczej i jej pra-
wa. Konwencja została uzupełniona Rekomendacją Nr 104 proponującą odpowiednie 
działania prawne i administracyjne. 

W latach siedemdziesiątych Konwencja Nr 107 była mocno krytykowana (szcze-
gólnie przez organizacje tubylcze) za swoje integracjonistyczne podejście i założenie, iż 
decyzje związane z rozwojem ludów tubylczych leżą w gestii rządów państw, a nie 
tychże ludów. Konwencja Nr 169 („Konwencja dotycząca tubylczej i plemiennej ludno-
ści w niepodległych krajach”) zastąpiła Konwencję 107 dla tych krajów, które zdecy-
dowały się na jej ratyfikowanie. Państwa - strony Konwencji 107, które nie ratyfikowa-
ły Konwencji 169, są zobowiązane do przestrzegania pierwszej z nich. Konwencja 169 
uznaje aspiracje ludów tubylczych do kontrolowania własnych instytucji, własnego spo-
sobu życia i rozwoju ekonomicznego oraz zachowania i rozwijania własnej tożsamości, 
języka i religii. Domaga się uznania i szacunku dla społecznych, kulturowych, religij-
nych oraz duchowych praktyk i instytucji tubylczych. Wprowadza zasadę konsultowa-
nia się z przedstawicielami ludności tubylczej w sprawach prawnych i administracyj-
nych oraz mówi o ich udziale w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym, regional-
nym i narodowym. Poza tym konwencja odnosi się także do uznania tubylczych zwy-

                     
3ONZ stworzyło bądź wchłonęło szereg instytucji, których działalność związana jest z międzyna-
rodową współpracą na rzecz pokoju i rozwoju. Są to zarówno organizacje, fundusze, jak i spe-
cjalne programy. Są one nazywane „wyspecjalizowanymi agencjami”. Należą do nich m.in. Mię-
dzynarodowa Organizacja Pracy (The International Labour Organization - ILO), Organizacja do 
Spraw Nauki i Kultury (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 
UNESCO), Organizacja do Spraw Żywienia i Rolnictwa (The Food and Agriculture Organization 
- FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (The World Health Organization - WHO), Bank Świa-
towy (The World Bank), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (The International Fund 
for Agricultural Development – IFAD) oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 
(World Intellectual Property Organization – WIPO). 
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czajów i prawa zwyczajowego, zapewnienia adekwatnej opieki medycznej, uznania 
ważności tradycyjnej działalności ekonomicznej, uczestnictwa w tworzeniu i wprowa-
dzaniu programów edukacyjnych. 

ILO określa podmiot wyżej wymienionych konwencji w dwóch definicjach. Jed-
na z nich dotyczy „ludów plemiennych”, druga – „ludów tubylczych”: 

Ludy plemienne w niepodległych państwach, których społeczne, kulturowe i ekonomicz-
ne warunki odróżniają je od innych części wspólnoty narodowej i których status jest czę-
ściowo lub w całości regulowany przez ich własne zwyczaje lub tradycje albo przez spe-
cjalne prawa lub regulacje4. 

oraz 

Ludy w niepodległych państwach uznawane za tubylcze na podstawie ich pochodzenia z 
populacji zamieszkujących kraj lub region geograficzny, do którego kraj należał w czasie 
podboju lub kolonizacji lub też ustanowienia współczesnych granic państwowych, i które 
bez względu na status prawny zachowują część lub całość własnych społecznych, ekono-
micznych, kulturowych i politycznych instytucji5. 

Różnica pomiędzy obydwiema definicjami jest niewielka i dotyczy głównie 
kwestii „podboju”, która pojawia się w definicji ludów tubylczych. Artykuł 2 Konwen-
cji ILO 169 stwierdza, iż samoidentyfikacja ludów jako plemiennych lub tubylczych 
jest podstawowym kryterium zastosowania wobec nich niniejszej Konwencji. 

Jasna i zaakceptowana przez wszystkie strony definicja „ludów tubylczych” nie 
pojawiła się również podczas prac Grupy Roboczej ds. Ludności Tubylczej. Beata 
Skwarska, która brała udział w spotkaniach Grupy6, pisze:  

                     
4 ILO Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 
June 27, 1989, 328 U.N. T.S. 247, art. 1 (1) (a). 
5 ILO Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 
June 27, 1989, 328 U.N. T.S. 247, art. 1 (1) (b). 
6 W ramach Komisji Praw Człowieka (od 2006 roku – Rady Praw Człowieka) została w 1947 ro-
ku założona Podkomisja do Spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości (Preven-
tion of Discrimination and Protection of Minorities), która od 1999 roku nazywa się Podkomisją 
do Spraw Popierania i Ochrony Praw Człowieka. Jej 26 członków, wybieranych przez Komisję, 
jest proponowanych przez poszczególne rządy, jednakże rządów tych nie reprezentuje. Podkomi-
sja może inicjować badania nad prewencją wszelkiego rodzaju dyskryminacji, będącej pogwałce-
niem praw człowieka. Zajmuje się także analizowaniem środków, które mogą być podjęte celem 
ochrony mniejszości rasowych, narodowych, religijnych oraz językowych. Jednym z jej organów 
jest właśnie Grupa Robocza do Spraw Ludności Tubylczej (Working Group on Indigenous Popu-
lations – WGIP). Spotkania WGIP, które są otwarte, stały się jednymi z najbardziej popularnych 
spotkań organizowanych przez ONZ i dotyczących kwestii praw człowieka (Mato, 2000). Grupa 
Robocza została założona w 1982 roku celem: a) analizowania wydarzeń, które na szczeblu naro-
dowym, regionalnym lub ogólnoświatowym są powiązane z prawami człowieka i podstawowymi 
wolnościami ludów tubylczych i b) formułowania nowych, międzynarodowych standardów doty-
czących praw tychże ludów. W latach 1985-1993 WGIP pracowała nad szkicem Deklaracji Praw 
Ludów Tubylczych (Declaration of the Rights of Indigenous Peoples). W 1993 roku pięciu 
członków Grupy zaaprobowało ostateczną wersję szkicu, który składał się z 45 artykułów. Wersja 
ta została zaakceptowana także przez Podkomisję (do spraw Popierania...) i zgodnie z przyjętymi 
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Kwestia definicji ‘ludów tubylczych’ jest kolejnym punktem spornym. ONZ nie 
wypracowała konkretnej definicji, ale Rada Gospodarczo-Społeczna zaleciła, tworząc 
Grupę Roboczą ds. Tubylczych, by ta posługiwała się modelem wypracowanym przez 
Specjalnego Sprawozdawcę Cobo. Walcząc o prawo do samookreślenia, sami przedstawi-
ciele tubylczy nie zgadzają się na stworzenie określonej definicji uważając, że od nich 
samych zależy i do nich należy określanie swojej tożsamości i przynależności do 
określonego ludu. Jest to niewątpliwie związane z nie dającą się uogólnić różnorodnością 
poszczególnych ludów, których wedle szacunków ONZ – jest kilka tysięcy. Rządy 
niektórych państw, natomiast, jasnej definicji się domagały (Skwarska, 2005).  

Victoria Tauli-Corpuz – przewodnicząca Stałego Forum ONZ ds. Ludów Tubyl-
czych – podaje, spośród wymienianych podczas dyskusji, trzy przyczyny, dla których 
podanie „uogólnionej definicji tubylczości” w Deklaracji Praw Ludów Tubylczych, by-
łoby niewłaściwe. Są to: 

- ryzyko wykluczenia niektórych ludów, ponieważ jedna definicja nie by-
łaby w stanie objąć różnorodności wszystkich grup tubylczych; 

- nieuwzględnienie, poprzez ostateczne zdefiniowanie, faktu, że cechy tu-
bylczości ciągle ewoluują i się zmieniają; 

- fakt, że nacisk na przedstawicielstwa tubylcze w ONZ, aby wypracowały 
definicję jest przejawem dyskryminacji, wziąwszy pod uwagę, że inne 
struktury działające w ramach ONZ nie przedstawiły definicji takich po-
jęć jak „ludy” (ang. peoples), czy „mniejszości” (Tauli-Corpuz, 2008, 
s. 92).  

Kolejną ważną międzynarodową instytucją, o której należy pamiętać ze względu 
na niepośledni wpływ, jaki miała i ma na losy ludów tubylczych, jest Bank Światowy7. 

                                                                                                           
założeniami – po zaaprobowaniu przez kolejne organy - Deklaracja powinna zostać przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne do końca pierwszej Dekady Ludów Tubylczych Świata, czyli do końca 
grudnia 2004 roku. (Komisja Praw Człowieka utworzyła w 1995 roku stałą grupę roboczą, której 
celem było sformułowanie - na bazie szkicu przyjętego przez Podkomisję w 1994 roku - projektu 
Deklaracji Praw Ludów Tubylczych.) Do tego czasu państwa należące Komisji Praw Człowieka 
zgodziły się jednak jedynie na 2 z 45 punktów Deklaracji. Dopiero w 2006 roku Rada Praw 
Człowieka zdecydowała o przedstawieniu Deklaracji Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ. Ostatecznie 
Deklaracja została przyjęta 13 września 2007 roku. Jednym z pozostałych problemów, którymi 
zajmuje się Grupa Robocza, jest opracowanie wskazówek, bądź przepisów dla prywatnego sekto-
ra firm wydobywczych i energetycznych (Roulet, 1999, s. 42; The Indigenous World..., 2001). 
7 Składa się on z trzech różnych instytucji finansowych tworzonych w latach 1945-1960: Między-
narodowego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Deve-
lopment – IBRD) powstałego w 1945 roku dla ułatwienia odbudowy państw – członków Banku; 
Międzynarodowej Spółki Finansowej (International Finance Corporation – IFC) założonej 
w 1965 roku celem finansowania prywatnych spółek, które inwestowały w działalność na rzecz 
rozwoju oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Rozwoju (International Development 
Association - IDA) utworzonego w 1960 r. dla zapewnienia pożyczek biednym państwom. Bank 
Światowy udziela pożyczek oraz zapewnia obsługę techniczną swoim członkom (państwom), 
rządowym agencjom oraz prywatnym przedsiębiorstwom, które mają rządowe gwarancje. 
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Teoretycznie, celem działalności Banku jest podnoszenie standardu życia w słabiej 
rozwiniętych krajach, to znaczy m.in. inwestowanie w projekty, mające na celu rozwój 
opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony środowiska. W 1991 roku Bank Światowy wpro-
wadził przepis znany jako Dyrektywa 4.20, który mówi, iż Bank nie będzie brał udziału 
w projektach, o których wiadomo, że będą związane z wkraczaniem na tereny tubylcze, 
chyba że zapewnione zostaną odpowiednie środki, które uchronią przed niepożądanymi 
dla ludności tubylczej konsekwencjami tychże projektów (zob. np. Wiesner, 1999, 
s. 107). W 2005 roku Dyrektywa 4.20 została zastąpiona Planem Operacyjnym 4.10, 
który także nakazuje konsultowanie projektów z tubylczymi mieszkańcami. Odnosząc 
się do grup społecznie i kulturowo odmiennych od dominującego społeczeństwa, Bank 
używa – jako ogólnego - terminu „ludy tubylcze”8, jak i: „uznawane, wyodrębnione 
plemiona” (ang.: scheduled tribes), „grupy plemienne”, czy „tubylcze mniejszości et-
niczne”9. Zakładając, iż różne kraje stosują odmienne określenia, Bank przyjął politykę, 
zgodnie z którą nie stosuje jednej definicji, lecz zwraca uwagę na obecność pewnych 
wyróżniających daną grupę cech (bliski związek z ziemią przodków, obecność trady-
cyjnych społecznych i politycznych instytucji, język tubylczy odmienny od dominują-
cego, samoidentyfikacja i uznanie przez innych za grupę odmienną kulturowo, specyfi-
ka systemu ekonomicznego) (Daes, 2008a, s. 21). O „stopniu tubylczości” danej grupy 
– na podstawie wymienionych powyżej kryteriów i zamówionych ekspertyz – ostatecz-
nie decyduje Zarząd Banku (Corntassel, 2008, s. 61)10.  

Aktem posiadającym szczególne znaczenie dla tubylców obydwóch Ameryk jest 
projekt Amerykańskiej Deklaracji Praw Ludów Tubylczych zatwierdzony przez Zgro-
madzenie Ogólne Państw Amerykańskich (Organization of American States – OAS) 
w 1989 roku. Szkic Deklaracji został publicznie przedstawiony we wrześniu 1995 roku, 
a ukończenie i przyjęcie dokumentu miało nastąpić do 2002 roku. Porozumienie doty-
czące ostatecznej wersji Deklaracji nie zostało jednak dotychczas osiągnięte.  
                     
8 Określenie „ludy” (peoples) implikuje zbiorowości i prawa dotyczące zbiorowości, natomiast 
określenie „populacje” (populations) implikuje zbiory jednostek i prawa stosujące się do nich. 
Jest to bardzo istotna różnica, oznaczająca ważne konsekwencje w prawie międzynarodowym, 
wielokrotnie dyskutowana i niejednokrotnie przedłużająca o wiele lat przyjęcie określonego do-
kumentu (zob. np. Daes, 2008, Trzciński, 2002, Skwarska, 2005). Z drugiej strony należy pamię-
tać, iż: „W prawie międzynarodowym nie istnieje żadna konkretna definicja ‘ludów’. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych też takowej nie wypracowała, mimo iż tak w Karcie Narodów Zjedno-
czonych, jak i w artykule 1 dwóch podstawowych międzynarodowych paktów, tj. w Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Pakcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych, 
zapisano iż wszystkie ludy (peoples) mają prawo do samostanowienia (na język polski peoples 
tłumaczone jest jako ‘narody’)” (Skwarska, 2005, ss. 4-5). 
9 Na temat rozróżnienia „mniejszości etnicznej” i „ludu tubylczego” zob. np. Daes, 2008a. 
10 Jak wskazuje Jeff J. Corntassel, można sobie wyobrazić całą gamę odmiennych interpretacji sy-
tuacji danej grupy przez Zarząd, wziąwszy pod uwagę nieprecyzyjność takich określeń jak „kul-
tura”, „grupa kulturowo odmienna”, czy „tradycyjne polityczne i społeczne instytucje”. Trzeba 
też wziąć pod uwagę, że niektóre badania (w tym przeprowadzone przez UNESCO) wskazują, że 
ponad 3000 języków może nie przetrwać do następnego stulecia. „Podczas gdy ludy tubylcze na 
całym świecie tracą swoje języki, wciąż wyrażają swoją tubylczość poprzez sztukę, używanie 
odmiennych dialektów i/lub jedynie tubylczych środków ekspresji” (Corntassel, 2008, s. 61). 
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Deklaracja podkreśla, iż ludy tubylcze powinny być wolne od jakichkolwiek 
prób ich zasymilowania oraz od dyskryminacji. Mają one prawo m.in. do swojej kultu-
ry, filozofii, języka, światopoglądu oraz edukacji opartej na własnych programach 
kształcenia, a także do religijnej i „duchowej” wolności. Projekt Deklaracji OAS – uz-
godniony 25 marca 2006 roku – w Artykule I stwierdza, że podstawą do określenia tu-
bylczości jest jedynie samoidentyfikacja danego ludu jako tubylczy i jest to uprawnienie 
odnoszące się zarówno do jednostek, jak i wspólnot11. Tekst Deklaracji jest wciąż dys-
kutowany i nie wiadomo, kiedy zostanie przyjęta jego ostateczna wersja.  

Dla większości państw Ameryki Łacińskiej prawnie obowiązująca pozostaje 
Konwencja ILO 169 i jej wykładnia tubylczości. W regionie dotychczas nie ratyfikowa-
ły Konwencji jedynie Belize, Gujana, Gujana Francuska, Surinam, Panama, Nikaragua, 
Salwador i Urugwaj12. Nie w każdym jednak kraju porozumienia międzynarodowe mają 
przewagę nad normami konstytucyjnymi, jak to ma miejsce na przykład w Kolumbii 
(Barié, 2003). Źródłem regulacji prawnych w poszczególnych krajach są przede 
wszystkim ustawy zasadnicze. Stopień, w jakim uwzględniają one problematykę tubyl-
czą znacznie się różni. Obok szeregu „pro-indiańskich” konstytucji znajduje się na 
przykład konstytucja Gujany Francuskiej – francuskiego terytorium zależnego o statusie 
departamentu zamorskiego – w której nie ma mowy o ludach tubylczych i ich prawach. 
Zdaniem Cletusa Gregora Barié, „awangardę” państw, które przyjęły konstytucyjne 
prawa tubylcze, stanowią w Ameryce Łacińskiej: Brazylia, Kolumbia, Paragwaj, Peru, 
Boliwia, Argentyna, Ekwador, Wenezuela, Meksyk, Gwatemala, Nikaragua i Panama. 
Wszystkie one akceptują i chronią tożsamość etniczną zamieszkujących je mniejszości 
(ludów). Do drugiej grupy Barié zalicza Kostarykę, Salwador, Gujanę i Honduras, które 
w swoich ustawach zasadniczych odnoszą się do kwestii indiańskiej, ale robią to „nie-
konkretnie i powierzchownie”. Do trzeciej grupy zaliczone są: Belize, Chile, Gujana 
Francuska, Surinam i Urugwaj. Te państwa „prawie kompletnie ignorują problematykę 
tubylczą” (Barié, 2003, ss. 548-549).  

W ocenie konstytucji latynoamerykańskich dokonanej przez Barié ze względu na 
stopień uwzględnienia przez nie praw ludów tubylczych w skali od 0 do 21, konstytucja 
Brazylii otrzymuje 13 punktów. „Do czasu zaprojektowania i przyjęcia nowej konstytu-
cji z 1988 roku, sprawa indiańska była jedną z pięciu najbardziej kontrowersyjnych 
kwestii w Zgromadzeniu Konstytucyjnym ze względu na ważność zasobów mineral-
nych, co do których sądzono, że leżą pod powierzchnią indiańskiej ziemi” (Carneiro da 
Cunha, 1992, s. 283). Organizacje takie, jak Unia Narodów Indiańskich, organizacje 
pozarządowe (w tym Brazylijskie Stowarzyszenie Antropologiczne) oraz Stowarzysze-
nie Zawodowych Geologów proponowały, by koncesje na wydobycie znajdujących się 
pod powierzchnią zasobów Kongres zatwierdzał po rozpatrzeniu każdego przypadku 

                     
11 Table comparing the Draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the 
United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples GT/DADIN/doc.317/07 rev. 1, 
rok, http://www.oas.org/consejo/CAJP/Indigenous%20documents.asp#Compedium (data dostępu: 
1.03.2010). 
12 Ostatnim z państw, które ratyfikowały ILO 169 było Chile. Ratyfikacja miała miejsce 
15.09.2008 roku. 
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z osobna i aby wydawanie koncesji było ograniczone jedynie do przedsiębiorstw brazy-
lijskich i by były one przyznawane jedynie w przypadku surowców strategicznych, któ-
re nie są dostępne w innych rejonach kraju. Nim pomysł ten ostatecznie zwyciężył 
w Kongresie, pięć największych gazet brazylijskich przeprowadziło kampanię przeciw 
jego pomysłodawcom, oskarżając ich o konspirowanie przeciw niepodległości państwa.  

Inną, podjętą przed uchwaleniem konstytucji z 1988 roku, próbą ograniczenia 
praw Indian, było rozróżnienie na: „prawdziwych Indian” i „zakulturowanych Indian”. 
„Zakulturowanym” nie miałoby przysługiwać prawo do ziemi posiadane przez „praw-
dziwych Indian”. Prawo to było przedstawiane opinii publicznej nie jako wynikające 
z przesłanek historycznych, lecz jako prawo mniejszości. „Zgodnie więc ze zdrowym 
rozsądkiem [odmówienie przyznania – MKK] tych szczególnych praw ludziom wyglą-
dającym, jak wszyscy inni, nie wyglądało na nic złego” (Carneiro da Cunha, 1992, 
s. 284). Ostatecznie propozycja ta została odrzucona (zob. też: Povos Indígenas, 2001, 
ss. 178-184). 

Konstytucja brazylijska z 1988 roku, która rozpoczęła nowy rozdział w historii 
tego kraju po dwudziestu latach dyktatury, jest bardzo postępowa i gwarantuje ludności 
tubylczej szereg istotnych praw. Zgodnie z jej literą dawny program asymilacyjny został 
zarzucony, a oddzielny rozdział w konstytucji poświęcono prawom ludności indiań-
skiej. Artykuł 231 brazylijskiej ustawy zasadniczej uznaje zarówno kulturowe, jak i te-
rytorialne prawa ludności tubylczej oparte na ich tradycyjnym dziedzictwie (Borges, 
Combrisson, 1998). Manuela Carneiro da Cunha podkreśla szczególnie trzy kwestie ja-
ko sukces w walce o prawa indiańskie. Po pierwsze, jest to zdefiniowanie praw Indian 
do ziemi jako „praw pierwotnych”. Oznacza to, że takie prawa istniały przed powsta-
niem państwa brazylijskiego i że są one zatem przez nie raczej – jako „prawa historycz-
ne” - uznane niż gwarantowane. Po drugie, przyjęcie maksymalnie szerokiej definicji 
„ziemi indiańskiej” jako terytorium13. Po trzecie, uznanie „zdolności do czynności 
prawnych” ludności indiańskiej. Dodatkowo, w konstytucji z 1988 roku prokurator ge-
neralny jest zobowiązany do zapewnienia pomocy prawnej ludności indiańskiej14 (Car-
neiro da Cunha, 1992).  

Podobnie jak w Brazylii, również w Chile15 za tubylcze uznaje się te ludy, któ-
rych przodkowie zamieszkiwali obecne terytoria tych państw w okresie konkwisty, 
a w Gwatemali – przed powstaniem tego państwa (Sosnowska, 2005; Barié, 2003, 
s. 340) Jednak w przypadku Chile, uznanie tubylczości części jego mieszkańców nie zo-
staje w żaden sposób zaznaczone w ustawie zasadniczej. Sytuację Indian reguluje tzw. 
Prawo Tubylcze (Ley Indígena) nr 19.253 z 1993 roku. Wyraźny zapis określający, kim 
                     
13 W wąskim rozumieniu przyjmowano czasem, że jest to ziemia „zamieszkiwana i uprawiana”. 
14 Zgodnie z tym zapisem, dotyczącym również formalnej ochrony przeciwko inwazji na indiańs-
kie terytoria, w 1990 roku minister spraw publicznych oskarżył prezydenta José Sarneya i jego 
czterech ministrów o nieprzestrzeganie prawa i „przestępstwo niedopełnienia obowiązku” 
w związku z sytuacją na terenach Yanomami (Carneiro da Cunha, 1992, s. 286).  
15 W maju 2003 roku, z braku kworum parlament chilijski odrzucił reformę konstytucyjną, której 
celem było wpisanie do ustawy zasadniczej tekstu stwierdzającego uznanie zamieszkiwania przez 
ludność tubylczą na terytorium Chile i dającego Indianom gwarancje poszanowania ich tożsamo-
ści, języków, instytucji i tradycji. 
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są ludy indiańskie znajduje się natomiast w konstytucji Paragwaju. W art. 62 odnoszą-
cym się do ludów tubylczych i grup etnicznych stwierdza się: „Ta Konstytucja uznaje 
istnienie ludów tubylczych, definiowanych jako grupy kulturowe, które istniały przed 
powstaniem i zorganizowaniem się państwa paragwajskiego” (Barié, 2003, s. 457). Po-
dobny zapis znajduje się w konstytucji meksykańskiej, która dodatkowo w Artykule 2 
uznaje, iż świadomość tożsamości tubylczej jest podstawowym kryterium determinują-
cym przynależność do ludu tubylczego. W analogiczny sposób prawo do samoidentyfi-
kacji uznane jest w artykule 58 konstytucji gwatemalskiej. 

Definicje pojęć „tubylec”, czy „Indianin”, które mają zastosowanie w systemach 
prawnych poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej, niekoniecznie są jednak zapisy-
wane bezpośrednio w ustawach zasadniczych, lecz – jeśli w ogóle istnieją – pojawiają 
się w innego rodzaju dokumentach prawnych. Bywa, iż dokumenty te pochodzą z okre-
su znacznie wyprzedzającego przyjęcie konstytucji i nie zawsze są zgodne z jej duchem 
i literą. Dotyczy to na przykład powszechnie krytykowanego, ale wciąż obowiązującego 
w Brazylii aktu prawnego nr 6001 z 19 grudnia 1973 roku, znanego jako „Indiański Sta-
tut” (Estatuto do Índio)16. Artykuł 3 Statutu definiuje: 

- Indianin lub mieszkaniec lasu (org. silvicola) – każda jednostka wywo-
dząca swoje pochodzenie od przodków prekolumbijskich, która identyfi-
kuje się i jest identyfikowana jako należąca do grupy etnicznej, której ce-
chy kulturowe odróżniają ją od społeczeństwa narodowego. 

- Wspólnota indiańska lub grupa plemienna – zbiór rodzin lub wspólnot in-
diańskich, które żyjąc w stanie kompletnej izolacji wobec innych sekto-
rów wspólnoty narodowej, czy pozostając z nimi w okresowym lub sta-
łym kontakcie, nie są z nim w pełni zintegrowane. 

Kolejny artykuł Statutu określa, co należy rozumieć pod pojęciem indiańskiej 
„grupy izolowanej”, grupy znajdującej się „na drodze integracji” oraz „grupy zintegro-
wanej”. Opierając się na Statucie, należałoby odmówić prawa do tubylczości tym ludom 
i jednostkom, które zintegrowały się ze społeczeństwem narodowym przechodząc głę-
boką akulturację. Takie wykluczenie niezgodne byłoby jednak z brazylijską konstytu-
cją. 

Definicje określające „tubylca”, „lud tubylczy” i „wspólnotę tubylczą” znajdują 
się również w, przyjętej w grudniu 2005 roku przez wenezuelski Kongres, Ustawie 
Konstytucyjnej Ludów i Wspólnot Tubylczych (Ley Orgánica de Pueblos y Comunida-
des Indígenas). „Lud tubylczy”, w ujęciu tej regulacji prawnej, jest grupą ludzką wy-
wodzącą się z „ludu rdzennego” (pueblo originario), dla której charakterystyczna bę-
dzie jedna lub wiele wymienionych cech kulturowych, takich jak system prawny, eko-

                     
16 Jest to akt prawny nr 6001 z 19 grudnia 1973 roku. Na stronie internetowej Conselha Indigeni-
sta Missionario można zapoznać się z opiniami na temat projektu nowego Statutu Indiańskiego 
deputowanego Luciano Pizzatto (dyskusje na ten temat trwają od 1992 roku); CUNPIR – organi-
zacja obejmująca ludy indiańskie z Rondonii, północno-zachodniego Mato Grosso i południowej 
Amazonii – oceniając tę propozycję mówi m.in. o konieczności objęcia tym większą opieką 
prawną ze strony państwa, im mniejszy jest stopień kontaktu ze społeczeństwem narodowym da-
nej grupy (www.cimi.org.br). 
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nomiczny, polityczny i która zdecydowana jest elementy te zachować i przekazać przy-
szłym pokoleniom. W definicji „tubylca”, oprócz kwestii utrzymywania tożsamości kul-
turowej, mowa jest o samoidentyfikacji oraz uznaniu przez pozostałych członków ludu 
lub wspólnoty. 

To właśnie wspólnota tubylcza jest podmiotem, do którego odnoszą się prawa 
tubylcze określane przez konstytucję peruwiańską. 

Regulacje prawne wprowadzone w Peru stały się kamieniem milowym w Ameryce Łaciń-
skiej w kwestiach dotyczących praw ludności indiańskiej w Amazonii w latach siedem-
dziesiątych XX w. wraz z ogłoszeniem dekretu nr 20653: Ley de Comunidades Nativas 
y de Promocion Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva [Prawo wspólnot 
tubylczych i promocji rolno-hodowlanej regionów selwy] z czerwca 1974, ważnego do 
maja 1978, kiedy ogłoszony został dekret nr 22175: Ley de las Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y de Ceja de selva [Prawo wspólnot tubyl-
czych i rozwoju rolnego regionów selwy], który zastąpił przepis poprzedni (Zarzar, 2000, 
s. 49).  

Powyższe przepisy były instrumentami prawnymi, za pomocą których ludność 
indiańska została pod względem prawnym podzielona na jednostki lokalne i zorganizo-
wana w tzw. „wspólnotach tubylczych” (comunidades nativas).  

Kolejnym „poziomem” regulacji administracyjno-prawnych wymagających wy-
odrębnienia kategorii „tubylczości”, czy „indiańskości” są wszelkiego rodzaju spisy 
ludności. Używa się w nich zarówno kryterium samoidentyfikacji, jak i innych bardziej 
„obiektywnych” kryteriów, takich jak język, czy pochodzenie. Doświadczenie wskazu-
je, że w zależności od stosowanych kryteriów liczba ludności pochodzenia indiańskiego 
może znacznie „wzrastać”, bądź „zmniejszać się”. Przykładem może być Brazylia, 
gdzie – według krajowego spisu ludności z roku 2000 - żyło wówczas 350 tysięcy In-
dian, a według spisu dokonanego w tym samym czasie przez Conselho Indigenista Mis-
sionário – organizację świetnie znającą realia życia brazylijskich Indian – 700 tysięcy. 
(Spis z roku 2010 wykazał, że w Brazylii żyje 817 963 Indian). Rozbieżności w szacun-
kach dotyczących liczby ludności tubylczej w Ekwadorze wynoszą ok. 30% (Śniadec-
ka-Kotarska, 2003, s. 18). Spis powszechny dokonany w 1990 roku wskazał, że Indianie 
stanowią jedynie 3,4% społeczeństwa ekwadorskiego. Według Lautaro Ojeda Segovia 
wynik taki osiągnięto poprzez zadanie pytania dotyczącego języka, którym respondent 
posługuje się w domu. Późniejsze interpretacje tego spisu dokonywane przez badaczy 
łączących kryterium językowe z kryterium zamieszkania, wskazywały, że Indianie sta-
nowią 9,12% populacji. W spisie z 2001 roku pojawiło się nowe kryterium rasowe17 bę-
dące pytaniem o samoidentyfikację respondenta. W rezultacie jako Indianie określiło się 
wówczas 6,83% populacji. Efektem spisu rolnego wykonanego w Ekwadorze w 2000 
roku, uwzględniającego pytanie o język rodziców, jest uznanie, iż 12,5% populacji po-
wyżej piętnastego roku życia jest pochodzenia indiańskiego (Ojeda Segovia, 2005, 
s. 341-342). „Ustalenie dokładnej liczby, czy danych naukowych dotyczących tubyl-
ców, czy Afroekwadorczyków, jest zadaniem praktycznie niewykonalnym, z powodu 

                     
17 Ekwadorczycy uczestniczący w spisie mieli do wyboru następujące kategorie: tubylec, czarny, 
Metys, Mulat, biały, inny.  
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braku wiarygodnych parametrów mogących ilościowo zmierzyć populację tubylczą” 
(Ojeda Segovia, 2005, s. 343)18. Równie trudno jest ustalić liczbę tubylców w Boliwii. 
Według różnych szacunków boliwijscy Indianie stanowią od 55% do 70% ludności kra-
ju. Dokładne ustalenie liczby ludności tubylczej utrudnia fakt nakładania się w andyj-
skiej części Boliwii określeń „tubylec” i „chłop”19. Znajduje to swój wyraz także w kon-
stytucji Boliwii, na przykład w artykule 166 dotyczącym rozdzielania ziemi chłopom, 
który to zapis dotyczy również Indian.  

Kim więc ostatecznie jest, w świetle prawa, latynoamerykański tubylec? „Pozo-
stawanie w stanie tubylczości jest kwestią przede wszystkim subiektywną i nie może 
pochodzić z nadania zewnętrznego”, twierdzi Sławoj Szynkiewicz (2002, s. 18). Z dru-
giej strony państwo nie akceptuje jedynie samoidentyfikacji jako podstawy do domaga-
nia się praw związanych ze statusem „Indianina”, szczególnie gdy wynikają z niego, 
bądź mogą wynikać, określone przywileje (Gledhill, 1997, s. 92). Nie akceptują jej tak-
że, jako jedynego kryterium, same ludy tubylcze20. Brak wypracowania przyjmowanej 
przez wszystkie strony definicji powoduje, że na postawione powyżej pytanie nie moż-
na udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ani w oparciu o prawo międzynarodowe, ani też 
analizując regulacje prawne poszczególnych państw21, z których część uznaje tubyl-
czość przede wszystkim na podstawie szeregu wyróżnionych cech, a część w oparciu 
o samoidentyfikację. Przeprowadzenie pozytywnej tubylczej samoidentyfikacji jest 
z kolei w dużej mierze zależne od kontekstu, w jakim ona przebiega, na co wskazywa-
łyby choćby odmienne wyniki spisów ludności. Moje doświadczenie terenowe również 
potwierdza wielką płynność kategorii służących indiańskiej samoidentyfikacji i ogrom-
ną wagę kontekstu, w jakiej jest ona podejmowana22. Kwestia tego, kim jest Indianin 
w świetle prawa – podobnie jak proces kształtowania się rozumienia tubylczości przez 
samych Indian – pozostaje wciąż otwarta.  
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