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HOMO SAPIENS V AUSTRÁLII DŘÍV NEŽ  V EVROPĚ? 



500 – 800 TISÍC DOMORODÝCH AUSTRALANŮ 
PŘED ROKEM 1789

Řídce zalidněný kontinent

s minimálním přirozeným

přírůstkem

Existovala zde přesto velká

pestrost jazyků (asi 300-600)

seskupených do 23 jazykových

rodin a 9 izolovaných jazyků



POČETNÍ VÝVOJ

tis. % z celku

1789  775   99,9

1900 117 1,8

2001 410 2,1

2016 649 2,8 

2021 850 3,0 odhad

Poslední sčítání lidu, které se koná

každých 5 let, proběhlo 10.8.2021,

a výsledky ještě nejsou



ROZMÍSTĚNÍ DOMORODÉHO OBYVATELSTVA



VĚTŠINA Z NICH UŽ NEŽIJE V BUŠI
(A I TI, KTEŘÍ, TAM DOSUD ŽIJÍ, SE STĚHUJÍ DO MĚST)

81% Australských domorodců žije ve městech a jejich zázemí 

37% dokonce v největších městech

24% v jejich vnitřním zázemí

20%  ve vnějším zázemí

19 % jich je v odlehlých oblastech 

7% v odlehlých (remote)

12% v extrémně odlehlých oblastech (very remote)



ODLEHLOST 
- REMOTENESS

Ukazatel

zohledňující

vzdálenost

a hustotu obyv.

V podstatě je to

ukazatel

periferality



SROVNÁNÍ AUSTRÁLIE S EVROPOU



DEMOGRAFICKÁ DATA

Domorodí Australané se svými demografickými ukazateli odlišují od 

většinového imigračního obyvatelstva převážně evropského původu      

(i když politika „bílé Austrálie“ už od 70. let minulého století už neplatí)  

domorodci většinové obyvatelstvo

Průměrný věk  23 let  38 let

Počet obyv. nad 65 let 4,8% 14,1%

Přirozený přírůstek 24‰ 15‰

Plodnost 2,14 1,74



STRUKTURA PODLE VĚKU JE TAKÉ ODLIŠNÁ



ROZDÍLY SE ALE DLOUHODOBĚ ZMENŠUJÍ

Plodnost domorodých Australanů klesá a to snižuje i přirozený přírůstek, 

který byl v posledním století nejvyšší v dějinách

(předtím přirozený přírůstek brzdily nejdřív přírodní podmínky a po 

příchodu Evopanů i jejich ne vždy vhodné jednání a chování)

Poměrně značný růst počtu domorodých obyvatel v posledním století je 

způsoben:

1. Změnou politiky vůči nim 

2. Smíšenými sňatky



ZMĚNA POLITIKY
Postupně bylo odstraněno pronásledování domorodců

1957 první z nich (malíř Albert Namatjira 1902-1959) získal občanství

27.5.1967 se uskutečnilo referendum, ve kterém 90,8% Australanů

vyjádřilo souhlas, aby se domorodí Australané stali občany státu

1971 byli poprvé zahrnuti do celkového obyvatelstva v censu

Byla zahájena politika pozitivní diskriminace, jejímž cílem je odčinění dřívějšího

příkoří (např. odebírání dětí za účelem

jejich asimilace) a uznání domorodé kultury 

(zákaz vstupu na Mt. Uluru od 26.10.2019)

Domorodí Australané mají např. vyšší některé

sociální dávky (např. podporu v nezaměstnanosti)



SMÍŠENÉ SŇATKY

Počet domorodců žijících ve smíšených vztazích roste:

2006 52,4% mužů 55,5% žen

2011 56,5% mužů 59,0% žen

Snědí potomci těchto svazků mohou být považováni za domorodce na základě objektivních

i subjektivních kritérií (tzn. že je okoli považuje za „barevné”, ale i oni sami se ke svému

původu subjektivně hlásí – v minulosti převládalo objektivní kritérium, dnes to subjektivní)

Hrdost na svůj původ však v poslední projevují i Austrlané s velmi malým podílem domorodých

předků, a jsou obviňování, že to dělají proto, aby mohli

využívat výhod „pozitivní diskriminace”

Z řad míšenců také dost často pocházejí aktivisté

hnutí za rovnoprávnost domorodého obyvatelstva



INTENZIVNÍ JAZYKOVÁ ASIMILACE

Z oněch 250-600 domorodých jazyků dnes již většina zanikla

Zůstalo jich jen 150, mluví jimi 68 tis. mluvčích, mnohé jich mají jen několik desítek

Dlouhodobější perspektivu má jen asi 20 z nich:                                              

Horní Arrernte (4,5 tis.), Dhuwal (4,2 tis.), Pitjantjatjara (3,2 tis.), Waripiri (2,3 tis.), 

Murinh Patha (2,0 tis.) – většinou v Severním teritoriu

Podle posledního censu je jeden z domorodých jazyků prvním komunikačním 

prostředkem pro pouhých 10,5% domorodých Australanů, kteří většinou ovládají 

alespoň částečně i angličtinu (domorodý jazyk je 2. jazykem pro 5,4% domorodců)

83,9% z nich mluví už jen anglicky 



PROGNÓZA POČETNÍHO VÝVOJE DO ROKU 2031
očekává růst ve všech 3 oficiálních variantách:

Census 2016 Minimální Střední Maximální Podíl na celku

798 tis. 1 046 tis. 1 065 tis. 1 095 tis. zůstane kolem 3%

Zároveň díky smíšeným sňatkům, které jsou časté zejména v městském prostředí (jsou častější než 

smíšené sňatky v USA), bude docházet k stále intenzivnějšímu rozmělňováni objektivních znaků 

příslušnosti k domorodcům – Aborigines (psáno s velkým A)

V nejbližší době však bude zřejmě i nadále přetrvávat chuť hlásit se nim i u několikanásobných 

míšenců, pokud zůstanou zachovány výhody jejich příslušníků

V poslední době se objevují hlasy, že minimálně ve velkých městech toto rasové vymezování 

ztrácí smysl

Ve vzdálenější budoucnosti je prognóza početního vývoje domorodých Australanů nejistá





Děkuji za pozornost


