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Szubkontinentális léptékkel Latin-Amerika önálló civilizációt1 vagy kultúr-
földrészt2 képvisel, amelynek differenciáltsága melle� azonban legalább annyi 
érv hozható fel, mint amennyi nyelvi, kulturális, történelmi, társadalmi-gazdasá-

gi egységét alátámasztja. Elegendő, ha sorra vesszük a földrész különböző elnevezéseit 
– Indo-Amerika, Afro-Amerika, Spanyol-Amerika, Luzo-Amerika, Ibér-Amerika vagy 
az olyan javaslatokat, mint az Eurindia, Amerindia, melyek közül az európai hódítók 
nyelvének közös alapokon nyugvó származására utaló név, a Latin-Amerika3 vált a 
legelterjedtebbé. 

A nyelvileg és etnikailag sokszínű amerikai ikerkontinensen 1020 nyelvet használnak 
(a világ nyelveinek 15 százalékát), ezzel Amerika nyelvileg a második leghomogénebb 
kontinens a 237 nyelven beszélő Európa után.4 A latin-amerikai kontinenst két átültete�
európai nyelv uralja: nyugaton a spanyol, melyet 18 országban5 mintegy 350 millióan 
beszélnek, keleten pedig a portugál – a 184 milliós Brazíliában.6 A két nyelv újvilági tör-
ténetét a folyamatos érintkezés jellemzi az őshonos népek, valamint az afrikai, ázsiai és 
európai bevándorlók nyelveivel. A Karib-térségi nyelvi mozaikot több mint húsz – an-
gol, francia, holland és spanyol alapú – pidgin és kreol nyelv színesíti. Argentínában a 
cocoliche a spanyol és az olasz, Kolumbiában a palenque afrikai nyelvek és a spanyol hib-
ridje.7 Magának a spanyol és a portugál nyelvnek is számos amerikai változata van, me-
lyek fonetikai, grammatikai és lexikai sajátosságait az őshonos nyelvek és a társadalmi-
földrajzi körülmények is befolyásolják. A magasföldek lakói által beszélt spanyol nyelvet 
a két- vagy többnyelvű lét alakítja, a tengerpart menti sík területeken megtalálható az 
andalúziai spanyol legtöbb fonetikai jellemzője. A térség őslakosai több mint ötszáz önál-
ló nyelvet használnak, melyek hatása az amerikai spanyol és portugál nyelvre elsősorban 
e nyelvek szókészletében érhető te�en.

Írásunkban elsősorban a térség őshonos és afrolatin lakosságának demográfiai,
nyelvhasználati és térbeli aspektusait tekintjük át. Ezek a kérdések túlmutatnak szocio-
lingvisztikai jelentőségükön, és megkerülhetetlenek az olyan problémák vizsgálatánál, 
mint a latin-amerikai társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek, társadalmi kirekeszte�-
ség, rasszizmus, demokrácia, közigazgatási decentralizáció, társadalmi mozgalmak.
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Bár írásunkban részletesen nem térünk ki a térségben használt „kisebb” európai 
nyelvekre, a teljesebb kép érdekében megemlítjük, hogy mintegy ötmillió latin-ameri-
kai (anya)nyelve a spanyolon és portugálon kívüli egyéb európai, illetve ázsiai nyelv. 
A régió német ajkú lakossága 2,3 millió (megoszlásuk: Brazília: 65 százalék, Argentína: 
17 százalék, Paraguay: hét százalék, egyéb országok: négy százalék), olasz nyelvű 2,1 
millió fő (megoszlásuk: Argentína: 71 százalék, Brazília: 24 százalék, Uruguay: négy 
százalék, Paraguay és Puerto Rico: öt százalék). Jelentős a Karib-térségen kívüli angol 
nyelvűek (526 ezer), és az alnémet nyelvet beszélő mennoniták (95 ezer) száma. La-
tin-Amerika lakosságának mintegy 0,7 százalékát ázsiai eredetű etnikumok alkotják, 
országon belüli arányuk Panamában (négy százalék), Argentínában (2,9 százalék) és 
Venezuelában (2,2 százalék) a legmagasabb. A térség 1,5 millió arab ajkú lakossága Ar-
gentínában (egymillió), Mexikóban (410 ezer), Venezuelában (110 ezer), Hondurasban 
(42 ezer) és Panamában (15 ezer) koncentrálódik. A kínai és japán származású lakosság 
nagysága egyaránt 800-900 ezer fő körüli. Jelentős japán származású lakosság él Bra-
zíliában (számuk meghaladja a 600 ezret), Peruban (109 ezer), Mexikóban (35 ezer), 
Argentínában (32 ezer) és Paraguayban (12 ezer). A legnagyobb kínai kolóniák Vene-
zuelában (400 ezer), Kubában (112 ezer) és Peruban (100 ezer) találhatók. Végül meg 
kell említeni a koreai származású latin-amerikaiakat, ők az összes ázsiai egy százalékát 
adják, és Brazíliában, Paraguayban Panamában koncentrálódnak.8

Latin-Amerika őshonos népei – terminológiai nehézségek

Az őslakosok jelölésére több fogalom használatos, ezért szükségesnek tartjuk, hogy 
röviden á�ekintsük e fogalmak tartalmát, illetve tartalmi változásait. 

A latin-amerikai őslakosokat – Kolombusz földrajzi tévedésének köszönhetően – in-
diánnak, majd őshonos közösségnek, népcsoportnak, népnek nevezték, de több ősho-
nos népcsoport újabban nemzetiségnek vagy nemzetnek nevezi magát. A nemzetiség 
és nemzet fogalmat először Ecuadorban és Bolíviában kezdték használni, majd elter-
jedt a kontinens többi országában is. Mivel maguk az érinte�ek a származásra utaló 
„őslakos” (indígena) jelölést részesítik előnyben, tanulmányunkban a társadalmi jelen-
téstartalmat hordozó indián elnevezés helye� az etnikai csoportok származására utaló 
őslakos vagy őshonos kifejezést használjuk.

A 20. század közepéig a latin-amerikai antropológusok az őslakosok leírásakor gyak-
ran csak a biológiai tényezőket hangsúlyozták, és óvtak az „indián faj” és a társadalmi 
osztály kategóriájának elegyítésétől. A század közepétől azonban olyan használható 
definícióra volt szükség, mellyel le lehete� határolni az indigenista – az őslakosok tár-
sadalmi integrációját elérni kívánó – politikák célcsoportjait. A korábbi biológiai, kul-
turális, nyelvi jellemzők melle� az őshonos lét új dimenziója jelent meg: társadalmi-
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gazdasági elmarado�ság, kirekeszte�ség, amit fel kell számolni. Ilyen céllal születe�
a II. Amerika-közi Indigenista Kongresszus definíciója és Oscar Lewis–Ernest E. Maes: 
Base para una nueva definición práctica del indio (Az indián új, gyakorlati definíciójának 
alapjai) című tanulmánya 1945-ben.

A hivatalos indigenista gyakorlat egyik korai bírálója, Bonfil Batalla9 nevéhez fű-
ződik az első olyan elméleti munka az „indián” fogalom tisztázására, melynek hatása 
hosszú időn át meghatározó lesz a latin-amerikai antropológiai gyakorlatban. Bonfil
Batalla különválasztja az indián és az etnikum kategóriát és abból indul ki, hogy az 
indián (kategória) akkor születe� meg, amikor Kolombusz a Katolikus Királyok nevé-
ben birtokba ve�e Hispaniola szigetét. Amerika gyarmatosítása elő� nem voltak in-
diánok, és nem volt olyan gyűjtőfogalom sem, amely a kontinens lakosságát az egyes 
népcsoportok társadalmi-kulturális jellemzőitől elvonatkoztatva jelölte volna. Szerinte 
tehát az indián gyarmati kategória, azaz olyan „etnikumok fele�i kategória, mely nem 
konkrét tartalmat jelöl azokról a csoportokról, amelyekre vonatkozik, hanem sajátos 
kapcsolatot köztük és az átfogó társadalmi rend egyéb szektorai közö�, amelynek az
indiánok részét képezik. Az indián kategória a gyarmatosíto� (ember) helyzetét jelöli 
és szükségszerűen gyarmati viszonyra utal.” Az etnikum kategória a nép konkrét meg-
nevezésével együ� korábbi autonóm történelmi entitásokat jelöl, vagyis „olyan cso-
portokat, amelyeket közös múlt, az egymás közö�i viszony formái és kommunikációs 
jelrendszer jellemez, amelyek az etnikai identitás fennmaradásának alapját képezik.” 
Az indián mint társadalmi kategória a gyarmatosíto� egyén felszabadításával megszű-
nik, „de ez nem jelenti egyben az etnikai identitás megszűnését is, sőt az ellenkezője 
történik: megnyílik az út az elő�, hogy történelmük irányítását ismét kezükbe vegyék 
és saját sorsuk irányítóivá váljanak”.10

Az 1980-as évekig meghatározó asszimiláló-integráló szemléletet az 1990-es évektől 
pluralista szemlélet válto�a fel. Megváltozo� a nemzetközi kooperáció gyakorlata is. 
Az ENSZ szervezetei, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, a Világbank, az Amerika-
közi Fejlesztési Bank, az Amerikai Államok Szervezete működési elveikben rögzítet-
ték az őslakosok kulturális jogainak védelmét és a területeiket érintő beruházásokat 
megelőző konzultáció szükségességét. A nemzetközi szervezetek és az egyes államok 
őslakosokat priorizáló törvényhozása és fejlesztési tervei is elfogadható definíció szük-
ségességét indokolták. Ez azért volt különösen fontos, mert a meghatározás keretei 
határolják le, hogy kik a különböző kulturális, szociális programok kedvezményeze�-
jei, másrészt kik a kodifikált jogok alanyai, akik a nemzetközi dokumentumok vagy 
nemzeti törvények alapján megfogalmazhatják igényeiket és követelhetik jogaik biz-
tosítását. 

Az ENSZ Diszkriminációellenes és Kisebbségvédelmi Albizo�sága már az 1970-es 
évektől foglalkozo� az őshonos vagy bennszülö� népek helyzetével. Az albizo�ság fel-
kérésére készült Martínez Cobo Study of the Problem of Discrimination against Indigenous 
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Populations című jelentése 1986-ban, melynek bennszülö� vagy törzsi népeket megha-
tározó definíciója a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazo� definíciók előfu-
tárának tekinthető. A Cobo-jelentés meghatározása azokat tekinti „bennszülö� közössé-
geknek, népeknek vagy nemzeteknek, amelyek történelmi folytonosságot mutatnak a területeiken 
a hódítás elő� kialakult társadalmakkal, megkülönböztetik magukat a területeiken élő jelenleg 
domináns társadalom többi szegmensétől. Napjainkban a társadalom nem domináns csoportjait 
alkotják, és határozo� törekvésük, hogy ősi területeiket és etnikai identitásukat megvédjék, fej-
lesszék és átörökítsék az eljövendő generációknak, mert kulturális mintáikkal, társadalmi intéz-
ményeikkel és jogrendszerükkel összhangban ez képezi népként való folytonos létezésük alapját.” 
A tanulmány definíciója szerint az a személy tekinthető őshonosnak, „aki ezekhez az 
őshonos népességekhez tartozónak vallja magát (csopor�udat) és ezek a népcsoportok elfogadják 
és tagjukként ismerik el (csoport általi befogadás)”.11

A Világbank az őshonos élethelyzetek sokféleségét, változó körülményeit és az egyes 
országokban használatos eltérő elnevezéseit szem elő� tartva nem törekszik konkrét 
meghatározásra. Az őshonos népek (indigenous peoples) elnevezést általános értelemben 
használja olyan „eltérő, sebezhető társadalmi és kulturális csoport jelölésére, melyre 
– eltérő mértékben – a következő jellemzők az érvényesek: a) egy eltérő őshonos kul-
túrájú csoport tagjaként való önazonosulás és mások által történő azonosítás; b) erős 
kollektív kötődés földrajzilag elkülönülő lakóhelyeikhez vagy ősi területeikhez és ezek 
természeti forrásaihoz; c) szokásjogon alapuló kulturális, gazdasági, társadalmi vagy 
politikai intézmények, amelyek eltérnek a domináns társadalom és kultúra intézmé-
nyeitől; d) őshonos nyelv használata, mely általában különbözik az ország vagy régió 
hivatalos nyelvétől”.12

Az őshonos népek nemzetközileg legelfogado�abb és leggyakrabban hivatkozo� de-
finícióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1989-ben elfogado� 169. sz. egyezménye 
A bennszülö� és törzsi népekről a független országokban tartalmazza.13 Az egyezmény 1. cik-
kének 1. bekezdése azokat a népeket tekinti bennszülö� vagy törzsi népeknek, „akiknek 
társadalmi, kulturális és gazdasági körülményei megkülönbözteti őket a nemzetközösség más 
csoportjaitól, és akiknek helyzetét teljesen vagy részben saját szokásaik, illetve tradícióik vagy 
külön törvények vagy rendelkezések szabályozzák”; a cikk 2. bekezdése szerint „A bennszülö�
vagy törzsi népként való önmeghatározás alapvető kritérium azon csoportok megállapításához, 
melyekre a jelen egyezmény rendelkezései vonatkoznak.” Az 1. cikk 3. bekezdése kiköti, hogy 
„A »népek« szó használata a jelen egyezményben nem értelmezhető úgy, hogy összefüggésbe 
legyen hozható az ado� kifejezéshez a nemzetközi jog értelmében kötődő jogokhoz.”

A nemzetközi dokumentumok és a latin-amerikai jogi definíciók is jelzik azt a termi-
nológiai problematikát, mely a Cobo-jelentés óta napjainkig bezárólag az őshonos né-
pek/népcsoportok meghatározásának érzékeny pontja maradt, nevezetesen azt, hogy 
igyekeznek kerülni a „nép” és az „őshonos” kategóriák összekapcsolását. A Cobo-ta-
nulmány címében az „őshonos lakosok” kifejezés szerepel, ugyanakkor a definíció „kö-
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zösségeknek, népeknek vagy nemzeteknek” tekinti az őshonosokat. Már utaltunk rá, 
hogy maguk az őslakosok is a nép, nemzetiség, nemzet elnevezést részesítik előnyben, 
a latin-amerikai alkotmányok viszont az őshonos közösség (comunidades indígenas vagy 
originarias), etnikai csoport kifejezéseket használják, melyek nem hozhatók közvetlen 
összefüggésbe az önrendelkezés elvével. 

Mindamelle� hogy minden meghatározás általánosít, és nem tudja pontosan lefedni 
a társadalmi, gazdasági, kulturális sokféleségben megnyilvánuló különböző őshonos 
életformák jellemzőit, az á�ekinte� definíciók nagymértékben egybecsengenek. Lénye-
gi elemeik a hódítás elő�i származás és területhasználat, az ősi területekhez és erőfor-
rásaikhoz való kötődés, sajátos kultúra, életforma és intézményrendszer.

 

Latin-Amerika őshonos nyelvei és etnikumai

Az őshonos nyelvek és etnikumok adatai több adatbázisból, illetve forrásból is hozzá-
férhetők: spanyol nyelven a statisztikai hivatalok népszámlálási adatai, az agrárintéze-
tek adatbázisai, a Cepal demográfiai intézetének – CELADE – adatbázisa (www.sisppi.
org); angol nyelven az Ethnologue nyelvi adatbázisa (www.ethnologue.com); magyar 
nyelven Anderle Ádám írásában14 olvashatunk a térség nyelveiről és etnikumairól. 
Az 1. ábra jól illusztrálja, hogy a különböző intézetek és szerzők adatai jelentősen el-
térhetnek egymástól, ami az adatfelvétel kritériumainak hiányosságaival és a becslések 
eltérő módszertanával magyarázható.
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Forrás: Barié, 2003. 43. o.

Az őslakos népesség nagyságára és nyelveikre vonatkozó adatok egyik legfontosabb 
forrásának az általános országos népszámlálásokat és az őshonos lakosság körében 
végze� összeírásokat tekintjük, tanulmányunkban elsősorban ezekre támaszkodunk. 
A 20. század utolsó évtizedében a nemzetközi környezet változásai elősegíte�ék a ré-
gió országaiban a demokratikus folyamatok előrehaladását és az őshonos identitások 
újjáéledését, így az őshonos népcsoportok is „lá�atni” kívánják magukat. A népszám-
lálások által nem regisztrált lakosságot ugyanis a nemzeti kormányok és a már em-
líte� nemzetközi szervezetek oktatási, egészségügyi és szociális programjai is mellő-
zik. A 2000-es évek cenzusainak előkészítésében az Amerika-közi Fejlesztési Bank, a 
Világbank és a kolumbiai, illetve perui országos statisztikai hivatal védnöksége ala� 
Mindnyájan számítunk címmel két regionális fórumot szerveztek a témában őslakosok 
és afrolatinok közreműködésével.15 A népszámlálási kérdőívek terén, mind az adatfel-
vétel, mind az adatok hasznosítása és intraregionális összehasonlíthatósága tekinteté-
ben jelentős tartalmi és módszertani fejlődés történt.16 Az 1980-as és 1990-es években 
két ország, Kolumbia és Guatemala kérdőívei ve�ék figyelembe az önazonosságot és 
valamely őshonos nyelv ismeretét, a többi országban általában csak az anyanyelvre, 
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beszélt nyelvre kérdeztek rá. A 2000 és 2005 közö�i cenzusok az önazonosulás, az ősho-
nos nyelv vagy a két kritérium kombinációját használják, amelyek egymást kiegészítve 
pontosabb számbavételt tesznek lehetővé. A térség legtöbb országában az adatfelvétel 
célja elsősorban az őslakos népesség összeírása volt, de néhány esetben (Brazília, Costa 
Rica, Kolumbia, Ecuador) az afrolatin népesség számbavétele is megtörtént.

Önmagában az önbesorolás/önazonosulás kritériuma alapján a valósnál kisebb vagy na-
gyobb nagyságrendű népesség is regisztrálható: a megkérdeze�ek – elsősorban városi 
környezetben, az őshonos lakosokkal szembeni negatív a�itűdöknek köszönhetően – leta-
gadhatják etnikai hovatartozásukat, illetve pozitív diszkriminációra számítva őslakosnak 
vallhatják magukat olyan személyek is, akik valójában nem azok. Az előbbire Ecuador 
szolgáltat példát, ahol becslések alapján a lakosság 25-35  százaléka őshonos, ezzel szem-
ben a 2001-es népszámláláskor a lakosság mindössze 6,83 százaléka vallo�a magát annak. 
Chilében az 1992-es népszámlálás viszont a valósnál nagyobb őslakosságot állapíto� meg
– a lakosság 10,3 százaléka vallo�a valamilyen őshonos kultúrához tartozónak magát, 
amit a szakemberek17 részben annak tulajdonítanak, hogy Amerika felfedezésének ötszá-
zadik évfordulója alkalmával előtérbe került az őslakos kérdés, és megnő� az őshonos 
kultúrákkal szimpatizálók száma. A 2002. évi népszámláláskor a (14 éven felüli) chilei 
lakosság mindössze 4,6 százaléka vallo�a magát őslakosnak. 

Az őshonos nyelvek ismerete sem mindig megbízható ismérve az etnikai hovatartozás-
nak, az őshonos nyelveket beszélők száma nem azonos az őshonos lakosság számával. 
1980–1990-es években a falusi indián lakosság nagyvárosokba áramlása elsősorban a 
fiatalabb generációk és a férfiak körében jelentős nyelvvesztést eredményeze�. Peruban
jelentős számú olyan kétnyelvű egyén él, aki spanyol anyanyelvű, de beszél kecsuául 
is, ugyanakkor nem őshonos lakos. Paraguayban a nyelvi kérdés nem adhat releváns 
képet az őslakosokról: az ország lakosságának 95 százaléka beszéli a guaraní nyelvet. 
Salvador és Honduras lenca őslakosai mára már csak spanyolul beszélnek, de etnikai 
identitásuk újjáélesztéséért harcolnak. 

Az őslakosokat erős kollektív kötődés jellemzi földrajzilag elkülönülő lakóhelyeik-
hez, ősi területeikhez. Ezért azokban az országokban, ahol az őslakosság jól elhatárol-
ható, kompakt etnikai területen él (Chilében a IX. régió mapucse indiánjai például) 
vagy területeik közigazgatási és statisztikai régiók is egyben (Kolumbia, Nicaragua, 
Panama, Venezuela), az őshonos cenzusokban az önazonosulás kritériuma melle� a
területi kritériumot is alkalmazzák. 

A népszámlálások hivatalos adatait kiegészítő becslések a cenzusok adatainál 
minden országban mintegy harminc-ötven százalékkal magasabb értéket eredményez-
nek. Kirívóan eltérőek a mexikói adatok: a 2000-es cenzus során a nyelvi kritérium 
alapján megállapíto� (ötévesnél idősebb) őslakosság 6,1 millió fő, az Országos Né-
pességi Tanács számítása szerint az őslakosság nagysága ennek több mint kétszerese: 
12,7 millió.18
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Az őshonos nyelvek és etnikumok demográfiai és területi 
jellemzői
A legtöbb adatbázis alapján a Rio Grande-től a Tűzföldig mintegy 40-50 millióra tehető 
Amerika őslakosainak a száma, ez Latin-Amerika lakosságának 8–12 százaléka. Ennél jóval 
alacsonyabb a 2000-es évek cenzusai alapján összesíte� mintegy harmincmillió fős őslakos-
ság. A Karib-térség szigetei és Uruguay kivételével a térség mindegyik országában élnek 
őslakosok, de kilencven százalékuk öt országban koncentrálódik: Bolívia (12 százalék), Ecua-
dor (nyolc százalék), Guatemala (15 százalék), Mexikó (26 százalék), Peru (27 százalék). 

Népességen belüli arányuk (1. táblázat) és az egyes országokon belüli megoszlásuk 
jelentős különbségeket mutat. Mexikó őshonos népei a lakosság 10–15 százalékát al-
kotják, de regionális dimenzióban súlyuk jóval jelentősebb: a 12,7 millió őslakos ki-
lencven százaléka 12 államban koncentrálódik, Yucatán és Oaxaca lakosságának több 
mint egyharmada, Quintana Roo és Chiapas lakosságának pedig egynegyede őshonos. 
Ezzel szemben Aguascalientes, Coahuila vagy Zacatecas államokban arányuk egy szá-
zalékon aluli.19 

1. táblázat: Az őslakosok népességen belüli aránya a térség országaiban

5 százalék ala�i 5 és 25 százalék közö�i 25 százalék fele�i
Argentína, Brazília, Costa Rica, 
Kolumbia, Paraguay, Venezuela

Belize, Chile, Guyana, Honduras, Mexikó, 
Nicaragua, Panama, Salvador, Suriname

Bolívia, Guatemala, Ecuador, 
Peru

Forrás: Barié (2003) adatai alapján, a szerző szerkesztése

Az őshonos népcsoportok történelmi területei, így az etnikai és a nyelvi határok 
gyakran több állam területén húzódnak. (2. táblázat) 

2. táblázat: Néhány őshonos nyelv területi és demográfiai vitalitása

Nyelv Nyelvcsalád Országok Beszélők száma (~)
Kecsua Kecsua Bolívia, Ecuador, Chile, Kolumbia, Argentína, Peru, 9 millió
Ajmara Kecsumara Bolívia, Peru, Chile, Argentína 2 millió
Guaraní Tupi-guaraní Paraguay, Brazília, Bolívia, Argentína 3 millió
Nauhatl Azték-tano Mexikó 1,4 millió
Kicsé Maja Guatemala 1,3 millió
Araukán Szigetnyelv Chile, Argentína 500 ezer
Otomí Oto-mang Mexikó 300 ezer
Miszkito Misumalpa Honduras, Nicaragua 200 ezer
Garifuna Karib Costa Rica, Nicaragua, Honduras 100 ezer

Fodor (1999) és www.ailla.utexas.org adatai alapján
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Az egyes országokban regisztrált nyelvek száma (3. táblázat) nem függ össze az ős-
lakosság abszolút számával, illetve relatív arányával. Kolumbiában a lakosság mind-
össze két százalékát kitevő őshonosok hetvennél több nyelven beszélnek. Bolíviában 
és Guatemalában, ahol az őshonos népesség aránya 66, illetve 48 százalék, az őshonos 
nyelvek száma csak 32, illetve 23. Brazíliában az alig több mint hétszázezer őslakos 
több mint kétszáz különböző nyelven beszél. A nagyszámú őshonos lakossággal ren-
delkező országokban azonban a nyelvi sokszínűség melle� mindig van egy-két domi-
náns nyelv, például a kecsua és az ajmara Bolíviában és Peruban, a kicsé és a kakcsikel 
Guatemalában, a nahuatl és a maja Mexikóban. 

3. táblázat: Az őshonos nyelvek száma a latin-amerikai országokban

Ország Őshonos nyelvek száma A 10 ezernél több beszélőt 
számláló nyelvek száma

Argentína 23 9
Bolívia 38 7
Brazília 208 7
Chile 7 2
Kolumbia 78 7
Costa Rica 11 3
Ecuador 23 9
El Salvador 4 4
Guatemala 26 15
Honduras 10 4
Mexikó 72 37
Nicaragua 9 4
Panama 6 3
Paraguay 21 5
Peru 85 27
Uruguay (1)
Venezuela 40 5

Forrás: Psacharopoulos, G.–Patrinos, A., 1994. 32. o. 

Az őshonos nyelvek demográfiai vitalitását illetően is nagyok a különbségek. A kecsua 
nyelvet 9–10 millióan beszélik, az ajmara, guaraní, nauhatl és a maja nyelvet beszélők 
száma egymillión felül van. 

Az őslakosok területi megoszlását az évszázadok során nagyfokú állandóság jel-
lemezte, mely a 20. század utolsó évtizedeiben lassú változásnak indult, az ősi lakó-
helyhez való kötődés és a sajátos területhasználat azonban továbbra is az őshonos lét 
esszenciája. Az őshonos népcsoportok jelentős része a legtöbb országban továbbra is 
rurális vidékeken él, ami kedvez a nyelvmegtartásnak. Ugyanakkor az őshonos egy-
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nyelvűség visszaszorulását és a spanyol, illetve a portugál térnyerését a kétnyelvűség 
különböző fokozatai melle� több körülmény is felgyorsíto�a: az indigenista politikák 
alfabetizációs programjai, az alapfokú oktatás kiterjesztése, a tömegkommunikációs 
eszközök elterjedése, az őshonosok – demográfiai nyomás és a területeiket érintő gaz-
dasági folyamatok hatására bekövetkeze� – migrációja, az életmódváltás kényszere. 
A kétnyelvűség olyan diglossziás hierarchia állandósulását eredményezte, amelyben 
a spanyol/portugál a magas presztízsű nyelv, amit formális helyzetekben használnak, 
szemben az informális színtereken használt őshonos nyelvek alacsony presztízsével. 
A kétnyelvűség a mesztic vagy kreol lakosság körében is előfordul. A paraguayi nyelvi 
helyzet sajátossága, hogy a spanyol melle� az ország lakosságának 95 százaléka beszé-
li a guaraní nyelvet, tehát kétnyelvű. A két- vagy többnyelvűség az őshonos nyelvek 
határai mentén, kecsua-ajmara, kecsua-shuar/awajún, sumu-miszkitó például, szintén 
gyakori jelenség. Kolumbiában a Vaupes folyó menti őshonos közösségekben vagy a 
brazil Xingú Park lakói közö� gyakori a három- vagy többnyelvűség is.20 

A spanyol/portugál-őshonos kétnyelvűség melle� az őshonos nyelvek megőrzésé-
nek feltételei a kodifikált nyelvi jogok: az őshonos nyelvek hivatalos nyelvként való 
elismerése, intézményesíte� védelme, az interkulturális kétnyelvű oktatás,21 őshonos 
nyelvű sajtó és média biztosítása a gyakorlatban. 

Az őshonos nyelvek és etnikumok tipológiája

Latin-Amerikában mintegy ötszáz-hatszáz különböző őshonos nyelvet és még ennél 
is több dialektust tartanak számon. A világ nyelvei22 elsősorban Campbell és Kaufman 
adataira23 támaszkodva 550 élő őshonos amerikai nyelvet említ, ebből 150-et Észak-
Amerikában, négyszázat Közép- és Dél-Amerikában beszélnek. E�ől jelentősen eltérnek 
az Ethnologue adatai, amely például Mexikó esetében 243 nyelvet sorol fel (a Mexikói 
Statisztikai, Földrajzi és Informatikai Intézet 62 nyelvet említ). A különbség egyebek 
közö� azzal magyarázható, hogy egy ugyanazon nyelv – kölcsönösen érthető – dialek-
tusait beszélők is eltérő etnikumnak vallják magukat, továbbá ugyanannak a nyelvnek 
több elnevezése is van. A nyelvek nyelvészeti osztályozása sem egységes. Kaufman 
osztályozása szerint Közép-Amerikában két nagy nyelvtörzs – a maja és az oto-mange 
– tizenegy nyelvcsaládot és három szigetnyelvet ölel fel, Dél-Amerikában és az Antillá-
kon 48 nyelvcsalád és hetven szigetnyelv24 van. 

A nyelvi sokszínűség ellenére Latin-Amerika őshonosait viszonylagos kulturális 
hasonlóság jellemzi. A különböző szerzők mindössze néhány szociokulturális régiót 
különböztetnek meg: antropológiai kritériumok alapján Burger vadászó-gyűjtögető 
(Venezuela és Brazília síkságain, őserdeiben élők), pásztorkodó (chaco, pampák), vá-
roslakó őshonosokat és az Andok magas földjeinek agrárközösségeit (Bolívia, Ecuador, 
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Peru) különbözteti meg.25 Jordan Pando szocio-geográfiai jellemzők alapján Mezo-
Amerika, Arid-Amerika, az Andok, az Amazónia, a déli kúp és a Karib-tenger vidéké-
nek lakóira osztja az őslakókat.26

A foglalkoztatási struktúra tekintetében a különböző szerzők27 egyetértenek abban, 
hogy az önellátó gazdálkodás továbbra is fontos szerepet játszik az őslakos családok 
létfenntartásában. Az őslakosokat földművesként (kilencven százalék), illetve törzsi 
életmódot folytató közösségekként (tíz százalék) általánosító osztályozás azonban a 21. 
század elején egyre kevésbé állja meg a helyét. Napjainkban az őslakos családok jö-
vedelmének egyre nagyobb hányada hagyományos lakóhelyükön kívüli területekről, 
gyakran nem mezőgazdasági tevékenységből származik: jellemzővé vált az alacsonyan 
kvalifikált, rosszul fizete� bérmunka, idénymunka, álla�enyésztés, a városokban vállalt 
informális munka (háztartási munka, informális kereskedelem) és fokozódik a külföl-
dön élő őslakosok hazautalásainak a szerepe.

Az őslakosokat sújtó társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség

Az őshonosok társadalmi helyzetével a nemzeti kormányok és a nemzetközi szerveze-
tek (IADB, UNDP, Világbank) az 1990-es évek közepétől, az őshonosok politikai sze-
replésének erősödésével kezdtek fokozo�abban foglalkozni.

Az első átfogó, regionális elemzés az őslakosok társadalmi-gazdasági kirekesz-
te�ségéről 1994-ben jelent meg,28 majd ezt köve�e egy évtized múlva a Világbank 
tanulmánya,29 mely a térség kilencven százalékát koncentráló öt ország esetében vizs-
gálta az őshonosok szociális mutatóinak változását a kérdéses időszakban. Az ősho-
nosok társadalmi-gazdasági kirekeszte�ségét vizsgáló kutatások30 egybevágóan meg-
állapítják a következőket:

a) Őslakosnak lenni – annak területi, nyelvi, tudati sajátosságaival – egyet jelent a 
szegénységgel, amelynek mutatói az 1990 és 2005 közö�i másfél évtizedben a megkü-
lönböztete� szociálpolitikai figyelem és nemzetközi kooperációs tevékenység ellenére 
alig javultak, az őslakosok és nem őslakosok közö�i társadalmi szakadék nem csök-
kent. Hall–Patrinos fontos megállapítása, hogy a szegénység ismert okainak kontrollja 
melle� az őshonos származás jelentősen – a legkevésbé Peruban (11 százalékkal), a leg-
nagyobb mértékben Mexikóban (harminc százalékkal) – növeli a szegénység esélyét, 
aminek a kreol társadalom részéről megnyilvánuló etnikai diszkrimináción túl területi 
periferizálódásban keresendő okai is vannak.31

b) Az őslakosok szegénységének strukturális okai közö� egyformán szerepelnek az 
emberi tőkére – iskolázo�ságra, egészségi állapotra, munkaerő-piaci tapasztalatra visz-
szavezethető okok és a fizikai tőke: föld, hitelek, technikai eszközök hiánya. A vizsgált 
időszakban nő� ugyan az őslakosoknak az iskolai években mért iskolázo�sága, de a 
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mennyiségi változás továbbra is alacsony minőséggel párosul, így nem eredményez 
magasabb megtérülést a munkaerő-piaci esélyek vagy a jövedelmek szintjén. A fizikai 
tőkeelláto�ság feltételeinek változása ugyanakkor azt mutatja, hogy az őslakos 
minifundiumok nevesítése, hitel lehetősége, a szakképzés és a technológiai kooperáció 
pozitív eredménnyel jár.32

c) Az őslakosok kirekeszte�sége részben területi-infrastrukturális tényezőkre: a köz-
utak, a villamos áram, a víz, a szennyvízcsatorna és nem utolsósorban az információ 
hiányára vezethető vissza.

d) A térség országainak szociális kiadásai (melyek gyakran nem te�ek különbséget 
őslakos és nem őslakos célcsoportok közö�) nemzetközi viszonylatban rendkívül ala-
csonyak. 

A több évtizedes nyugati típusú fejlesztési politikák kudarca felvete�e a kérdést, 
hogy milyen elvárásaik vannak maguknak az őshonosoknak saját materiális és kultu-
rális fejlődésükkel kapcsolatban. Az egyén gazdasági döntéseit a költség-haszon elvre 
alapozó domináns gazdasági elméletek fejlődési koncepciói napjainkra kiegészültek a 
kulturális beágyazo�ságot hangsúlyozó felfogással, ami teret enged alternatív fejlődési 
modellek létjogosultságának. Az őshonos közösségek sajátosságai – a közösség érdeke-
inek előtérbe helyezése, a természeti erőforrások fele�i kollektív ellenőrzés, a társadal-
mi kötelékek erőssége az őshonos közösségeket egyrészt premodern társadalmakként 
jellemzi. Ugyanakkor a társadalom- és gazdaságszervezés számos eleme – participatív 
döntéshozatal, az újraelosztás rendszere, a közösségek erős önigazgatási igénye lehető-
vé teszi, hogy külső támogatással a fejlődés autonóm útját járják, amelyet az irodalom 
identitás alapú vagy etnikai fejlődésnek nevez.33 

Az őslakosok jogait megfogalmazó legfontosabb nemzetközi dokumentum a Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet 169. sz. egyezménye A bennszülö� és törzsi népekről a füg-
getlen országokban34 – melyet a térség 12 állama ratifikált35 – felszólítja a kormányokat, 
hogy, összhangban az érinte� népek sajátosságaival, „a) biztosítsák, hogy e népek tagjai 
az egyenlőség alapján részesüljenek azokból a jogokból és lehetőségekből, amelyeket a 
nemzeti törvények és jogszabályok a népesség más tagjai számára biztosítanak; b) tá-
mogassák e népek társadalmi, gazdasági és kulturális jogainak maradéktalan érvénye-
sítését társadalmi és kulturális önazonosságuk, szokásaik és hagyományaik, valamint 
intézményeik figyelembe vételével, és c) támogassák törekvéseikkel és életmódjukkal 
összeegyeztethető módon az érinte� népeket abban, hogy felszámolják azt a társadal-
mi-gazdasági szakadékot, amely a nemzeti közösség bennszülö� és más tagjai közö�
fennállhatnak” (2. cikk).

A fentiekben körvonalazo� társadalmi-gazdasági hátrány, az őslakosok éle�ereinek
beszűkülése a területeiket megnyitó belső gyarmatosítás következtében, az állam elő-
joga a területeiken található erőforrások fele�, a domináns társadalom által irányíto�
területi politikák diszkriminatív újraelosztó mechanizmusai és a politikai diszkriminá-
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ció fokozta az őslakosok érdekérvényesítő törekvéseit. Követeléseik a földtulajdonlás-
sal, ősi területeik rekonstruálásával, a területeiken található természeti kincsek fele�i
rendelkezéssel, nyelvi-kulturális jogokkal, politikai érdekképvisele�el, önigazgatással, 
autonómiával kapcsolatosak. Az 1980-as évektől szervezeteik (etnikai pártok, érdek-
képviseleti szervezeteik) megerősödtek, érdekküzdelmeikhez támogatókra találtak a 
mozgalmukkal szimpatizáló, céljaik megvalósításához anyagi forrásokkal is rendelke-
ző nemzetközi környezetvédő, emberjogi, alternatív civil mozgalmakban. Az etnikai 
aktivizálódás kiemelkedően fontos támaszát jelentik a katolikus egyház és a protestáns 
missziók. Az etnikai mobilizálódás globálissá válásával az őshonosok jogait rögzítő, 
az 1990-es évektől plurális szemléletet tükröző nemzetközi dokumentumok és a latin-
amerikai térséggel foglalkozó multilaterális fejlesztési intézetek normatívái nyomást 
gyakoroltak a térség nemzeti kormányainak törvényhozására, melyek rögzíte�ék az 
őshonosok kollektív jogait.

Latin-Amerika fekete és mula� népessége

Latin-Amerika fekete és mula� népességének a társadalmi, politikai és az akadémiai 
szféra is jóval kevesebb figyelmet szentel, mint az őslakosok helyzetének.36 A rájuk 
vonatkozó népszámlálási adatok hiányosak, az 1990-es években csak Brazília, Costa 
Rica, Ecuador és Kolumbia népszámlálási kérdőívei tartalmazták az afrikai leszármazo�/
néger/mula� kategóriát, tehát olyan országokban, mint Venezuela, Panama, Dominikai 
Köztársaság, Peru, a cenzusok nem tükrözik a lakosság valós etnikai-faji összetételét. 
A népszámlálások tapasztalata azt mutatja, hogy a rasszra vonatkozó információgyűj-
tés több nehézségbe ütközik, mint az őshonos etnikumok összeírása A rasszhoz való 
besorolás ugyanis közvetlen kérdések, általában egyetlen jól felismerhető külső jel – a 
bőrszín – alapján történik (Brazília: bőrszín vagy rassz alapján minek vallja magát?; 
Kuba: Milyen a bőrszíne?; Ecuador: Minek vallja magát (őslakos, afrikai leszármazo�,
mula�), a választ pedig nagymértékben befolyásolja a megkérdeze�ek társadalmi-gaz-
dasági helyzete, a „kifehéredés” kényszere. 

Az afrolatinok aránya a régió lakosságán belül jóval magasabb, mint az őslakoso-
ké. A CEPAL szerzőinek tanulmányai szerint37 – népességbecslésen alapuló adatok-
ra támaszkodva – a térségben 150 millió afrikai leszármazo� él (fekete és mula� la-
kosság együ�esen), ami Latin-Amerika népességének csaknem harminc százaléka. 
(4. táblázat) Az afrikai leszármazo�ak nyolcvan százaléka három országban: Brazíliá-
ban, Kolumbiában és Venezuelában koncentrálódik (ezért is olyan szembetűnő az 
afrikai leszármazo� (afrodescendiente) kategória mellőzése a venezuelai cenzusokban). 
A legnagyobb fekete és mula� népesség Brazíliában él: az ország lakosságának 45 szá-
zaléka fekete (preto) vagy mula� (pardo). Ezzel szemben Ecuadorban arányuk öt száza-
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lék ala�i, Costa Ricában – két százalék, Guatemalában és Hondurasban pedig nem éri 
el az egy százalékot. 

Az afrikai leszármazo�ak megoszlását is területi koncentráció jellemzi, földrajzi 
régióhoz kötö�: Brazíliában az ország északkeleti vidékei, Kolumbiában a Csendes-
óceán partvidéke (az 1993-as népszámlálás szerint Nariño lakosságának 27, Cauca és 
Chocó lakosságának 71, illetve 95 százaléka néger), Ecuadorban Esmeralda tartomány. 
Guatemala, Honduras és Nicaragua fekete és mula� népességét elsősorban a Karib-
tenger partvidéken élő garifuna – az afrikai és az őslakos indián népek keveredéséből 
kialakult – etnikum alkotja.

A térség országaiban az afrikai leszármazo�ak társadalmi-gazdasági helyzete alap-
vetően ke�ős képet mutat: a Karib-medence angol nyelvű országaiban többséget al-
kotnak, és a gazdasági, politikai élet aktív szereplői; Latin-Amerika többi országában 
azonban az őslakosokhoz hasonlóan társadalmi-gazdasági kirekeszte�ség és faji diszk-
rimináció sújtja őket.

Az 1990-es évektől az Inter-amerikai Fejlesztési Bank, a Világbank és a CEPAL  
figyelme a térség afrolatin lakossága iránt is fokozódo�. A megjelenő tanulmányok 
(lásd az irodalomjegyzékben) azonban – mikroadatok hiányában – főleg az őslakosok 
helyzetével foglalkoznak. 

Az őslakosok több évtizedes szerveze� érdekérvényesítésével szemben az afrikai le-
származo�ak csak a 20. század utolsó évtizedében kezdtek el szervezeteket létrehozni 
(Mundo Afro, Afroamérica XXI, Közép-amerikai Néger Szervezetek, Afrokaribi Nők 
Szervezete).

Jogaik kodifikálása is lényegesen kisebb mértékben történt meg, mint az őslakosok 
esetében. Az afrolatinok helyzetének javítására egyelőre csak Brazíliában és Kolumbiá-
ban történtek látványos intézkedések. Lula da Silva kormánya a pozitív diszkrimináció 
intézményesítésével kívánja a feketék és mula�ok társadalmi hátrányait enyhíteni: kvó-
tákat állapíto� meg a köztisztviselői állások betöltésénél, a politikai pártok jelölőlistáin, 
az egyetemi felvételiknél,38 a tévéműsorokban. A pozitív megkülönböztetés politikáját 
azonban számos kritika éri, a kedvezményeze�ek elhatárolása nem egyszerű feladat, 
hiszen az afrikai, európai és néha őshonos genotípusok és identitások legkülönbözőbb 
arányú ötvözete nem mérhető csupán a bőrszínnel.
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4. táblázat Latin-Amerika fekete és mula� népessége*

Ország Év Fekete 
százalék

Mula� százalék Az ország 
lakossága 1998

Fekete és mula�
lakosság összesen

Argentína 36 125 000 *
Bolívia  7 957 000 *
Brazília 1995 4,9 40,1 166 296 000 74 833 200
Chile 14 822 000 *
Costa Rica 3 840 000 *
Dominikai Köztársaság 1991 11,0 73,0 8 232 000 6 914 880
Ecuador 12 175 000 *
Guatemala 10 802 000 *
Haiti 1999 95,0 8 056 000 7 653 200
Honduras 6 148 000 *
Kolumbia 1991 5,0 71,0 40 804 000 31 011 040
Kuba 1981 12,0 21,8 11 116 000 3 757 208
Mexikó 95 830 000 *
Nicaragua 4 807 000 *
Panama 2 767 000 *
Paraguay 5 223 000 *
Peru 24 801 000 *
Uruguay 3 289 000 *
Venezuela 1991 10,0 65,0 23 242 000 17 431 500
Összesen 486 332 000 141 601 028

Forrás: Hopenhayn, M.–Bello, A. 2001. 23. o. 
* Az eredeti táblázat a Kis-Antillák népességét is tartalmazza

A fekete és mula� lakosság arányaira vonatkozó adatok a U. S. Bureau of the Census, 
International (www.census.gov) adatbázisából származnak, kivéve Brazíliát (www.ibge.
gov), Haitit (www.odci.gov), valamint Kolumbiát, a Dominikai Köztársaságot és Vene-
zuelát (Larousse Moderno, 1991). Az országok lakosságának adatai a CEPAL (1999) Sta-
tisztikai évkönyvéből (Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe) származnak

Az 1990-es évek népszámlálási kérdőívei nem te�ek fel kérdést az afrikai szárma-
zásra vonatkozóan.
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Multikulturális alkotmányozás Latin-Amerika 
országaiban
A Spanyol Korona és a hi�érítők őslakosokat civilizáló, majd a 19-20. században a füg-
getlen latin-amerikai köztársaságok indiánokat kulturizáló, asszimiláló törekvéseit a 
20. század végén pluralista szemlélet váltja fel (ami nem jelenti egyben azt, hogy az 
előző ke�ő teljesen megszűnt volna). Az 1990-es években a térség szinte minden or-
szágában megtörtént az etnikai sajátosságok jogi kodifikációja (5. táblázat). Az alkot-
mánymódosítások közvetlen nemzetközi jogi előzményei az ILO 169. sz. egyezménye A 
bennszülö� és törzsi népekről a független országokban (1989), az ENSZ 135. sz. nyilatkozata 
a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól (1992) és az 
Őshonos népek jogairól szóló egyetemes nyilatkozat (1994). 

A térség 11 államának alkotmánya elismeri az illető nemzet plurietnikai és 
multikulturális összetételét, az őshonos személyek és közösségek – néhány országban az 
afrikai származásúak – önazonossághoz való jogát. Az 1990-es évektől a térség nyolc ál-
lamában van az illető etnikum területén hivatalos státusa egy vagy több, esetleg minden 
őshonos nyelvnek, a spanyoléhoz hasonló jogállással azonban csak a guaraní nyelv ren-
delkezik: Paraguayban hivatalos státussal bír az egész országban (az 1992-es alkotmány 
140. cikkelye). A kolumbiai alkotmány (1991) hivatalosnak ismeri el az összes etnikai 
népcsoport nyelvét és dialektusát az illető népcsoport területein; az alkotmányozó nem-
zetgyűlésben őshonosok is részt ve�ek a törvénymódosítás vitájában. Ecuadorban az al-
kotmány 1998 óta szavatolja az őshonos népeknek a kicsua39, a shuar és a többi őshonos 
nyelv hivatalos használatát. A perui 1993-as alkotmány területi nyelvi jogokat biztosít 
a kecsua, az ajmara és – szemben az 1979-es változa�al – a többi őshonos nyelvnek is 
azokban a zónákban, ahol a többség azt használja. Nicaraguában az 1987-es alkotmány 
rögzíte�e az Atlanti-óceán partvidékén élő közösségek nyelveinek hivatalos használa-
tát az autonóm régiókban a törvény által meghatározo� esetekben. Az 1993-as 162. sz.
törvény szerint ezek a nyelvek a miszkitó, kreole, sumun, garifuna és rama. A törvény 
biztosítja ezek használatát a regionális, városi és községi közigazgatási szervekben: az 
ülések napirendjét, jegyzőkönyvét és egyéb dokumentumait az említe� nyelveken ál-
lítják ki (az ülések vitái spanyol vagy őshonos nyelven is folytathatók), és amennyiben 
igény van rá, biztosítani kell spanyol nyelvű fordításukat. A Munkaügyi Minisztérium a 
munka törvénykönyvét a közösségek nyelvén jelenteti meg, a kollektív szerződéseket és 
az egyéb munkaszerződéseket is ezeken a nyelveken írják. A törvény garantálja rádió- és 
televíziós programok, valamint sajtó megjelenését az illető nyelveken.

Guatemala, Mexikó és Bolívia esetében az alkotmány nem garantál nyelvi jogokat, 
de mindhárom országban őshonos nyelvi törvények vannak érvényben. Bolíviában a 
2000/25 894-es legfelsőbb törvény hivatalosnak nyilvánítja az ország 33 őshonos nyel-
vét. A guatemalai őshonos nyelvtörvény – a 2003/19-es dekrétum – hivatalossá te�e
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az ország 22 maja nyelvét, továbbá a garifuna és a xinka nyelvet, melyek korlátozás 
nélkül használhatók a magán- és közéletben, oktatási, társadalmi, gazdasági, politikai 
és kulturális szférában. A törvényeket, rendeleteket le kell fordítani ezekre a nyelvekre, 
tiszteletben tartva az illető nyelvek írásmódját. A törvény elrendeli a maja, garifuna és 
xinka földrajzi nevek aktualizálását és regisztrálását. Mexikóban az őshonos népcso-
portok nyelvi jogairól szóló törvényt 2003. márciusában fogadták el. A törvény az ős-
honos nyelveket és a spanyol nyelvet is nemzeti nyelveknek tekinti, melyek egyformán 
érvényesek azokon a területeken és abban a kontextusban, ahol használják őket. Az 
egyes nyelveknek méltányos műsoridőt szavatol a tömegkommunikációs eszközökben 
az illető nyelvterületeken, rendelkezik az Őshonos Nyelvek Országos Intézetének a lét-
rehozásáról, melynek feladata az őshonos nyelvek és kultúrák megerősítését szolgáló 
nyelvészeti, irodalmi, oktatási programok létrehozása, az őshonos nyelvek nyelvtaná-
nak, írásmódjának sztenderdizálása és szociolingvisztikai cenzusok előkészítése.

5. táblázat: Az őshonos népek alkotmányos jogai

Az ország etnikai 
és kulturális 

sokszínűségének 
elismerése

Az ősi 
földekhez 

való kollektív 
tulajdonjog

Őshonos 
nyelvek 
hivatalos 

státusa

Kétnyelvű 
oktatáshoz 

való jog

Területi 
autonómiához 

való jog

Politikai 
képvi-
selet

Argentína 1998 x x
Bolívia 1994 x x x x
Brazília 1988 x x
Costa Rica 1999 x
Chile 1991*
Ecuador 1998 x x x x x
Guatemala 1986 x x
Honduras 1982 x
Kolumbia 1991 x x x x x x
Mexikó 2001 x x x x
Nicaragua 1987 x x x x x
Panama 1994 x x x x
Paraguay 1992 x x
Peru 1993 x x x
Salvador 1992
Venezuela 1999 x x x x x

Forrás: Fernández, 2006., a Georgetown Egyetem Amerika politikai adatbázisa alapján
* Chilében az 1993-ban elfogado� őshonos törvény biztosítja az őshonosok jogai

A nyelvi jogok szorosan összefüggenek az oktatási jogokkal, és az őshonos népcso-
portok identitásának fenntartásában – amennyiben őrzik őshonos nyelvüket – fontos 
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szerep jut az anyanyelven történő oktatásnak, amely biztosítja nyelvük és a saját nyel-
ven történő írás-olvasás elsajátítását. A térségben tíz állam alkotmánya szavatolja az 
őshonosok kétnyelvű, interkulturális oktatását. 

Meg kell jegyezni, hogy bár a latin-amerikai államok többsége az őshonos népek sa-
játosságainak megfelelő egyéni és kollektív – általános emberi és nyelvi – jogokat tör-
vényekben rögzíti, az Emberi Jogok Amerika-közi Bizo�ságának (www.cidh.oas.org) 
országjelentései az őshonosok nyelvi jogainak (is) gyakori megsértéséről számolnak be. 

Az ősi területekhez való kollektív jog

Az 1990-es években az őslakosok nemcsak az alkotmánymódosításokban juto�ak sze-
rephez, hanem néhány állam közigazgatási reformjában is. Bár követeléseik közö�
minden országban szerepel az etnikai alapú területi autonómiához való jog, ezt a 21. 
század elején a térségben csak négy ország alkotmánya biztosítja. 

Az autonómiakövetelések előfutára a panamai kuna (San Blas) és embera őshonosok 
(Darién) önigazgatási régióinak (comarca) a létrehozása volt 1953-ban, illetve 1986-ban. 
1996-ban a panamai alkotmány újabb kuna népcsoportnak (Madungandi), 1997-ben a 
Ngöbe-Bugle őshonosoknak, 2000-ben pedig szintén egy kuna népcsoportnak biztosí-
to� autonómiát. Az öt régió az ország területének 22 százalékát öleli fel (16 347 km²), 
melyen 2000-ben 127 ezer őslakos élt. Az alkotmány elismeri az ado� régiókban az ős-
lakosok politikai szuverenitását és hagyományos intézményeit. Az önigazgatási körze-
teken belül a kuna általános kongresszus, a regionális és helyi kongresszusok törvény-
hozói hatásköröket gyakorolhatnak. Döntéseket hozhatnak autonóm fejlődésükkel, a 
területhasznála�al és gazdálkodással kapcsolatban, hatáskörükbe tartozik a területei-
ken található természeti erőforrások fele�i rendelkezés, joguk van nyelvük, kultúrájuk 
gyakorlásához. Az önigazgatási régióknak azonban számos problémával kell szembe-
sülniük: költségvetésük a központi forrásoktól függ, a saját források előteremtésének 
képessége gyenge, társadalmi-gazdasági mutatóik alapján az ország legelmarado�abb
régiói. Az önigazgatás lehetősége nem hozo� (autonóm) fejlődést a területek lakóinak. 
Az őslakos régiók részben kevert etnikumú területek, ami további problémákat von 
maga után: a földterületek ugyanis közösségi tulajdonban vannak és nem rendeződö�
a területen élő nem őshonos telepesek kárpótlása, mint ahogyan 2000-ben megoldatlan 
volt még az őslakos közigazgatási régiókon kívül élő őslakosok (41 ezer fő) területi 
követelése is.

A másik ország, ahol kísérlet történt az etnikai önkormányzás biztosítására, Nica-
ragua, ahol az Atlanti-óceán partvidékén 1987-ben két multietnikumú autonóm régiót 
hoztak létre: az Észak-atlanti és a Dél-atlanti Autonóm Régiót. A két atlanti közösség 
regionális tanácsainak hatáskörébe tartoznak a közösségi földek, a vizek és erdők hasz-
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nálatának kérdései, a helyi vagy regionális érdekű gazdasági, társadalmi és kulturális 
programok kidolgozása, a természeti javak fenntartható használata, a környezetvéde-
lem, a belső közigazgatási határok megállapítása.

Az afrolatinok területhasználatának kérdése kevesebb figyelmet kapo�, mint az ős-
lakosoké, csak Brazília (1988), Kolumbia (1991) és Ecuador (1998) alkotmánya ismeri 
el földjeikhez való kollektív jogukat. A Kolumbiát soknemzetiségű, multikulturális or-
szágnak elismerő 1991-es alkotmányt követően az 1993/70-es négerségtörvény a néger 
közösségeket területi és történelmi kritériumok alapján – a Csendes-óceán partvidé-
kén, valamint a San Andrés és Providencia szigeteken40 élő közösségekként határozza 
meg, melyek több generációra visszamenőleg bizonyítani tudják, hogy afrikai felme-
nőik ezeken a területeken éltek. A törvény lehetővé teszi közösségi tanácsok létesítését, 
melyek hatáskörébe tartozik a közösség belügyeinek igazgatása, a területeiken talál-
ható természeti kincsek fele�i rendelkezés, fejlesztési tervek kidolgozása. Az 1998-as 
ecuadori alkotmány az őslakosoknak 15 kollektív jogot biztosít (84. §); ugyanezeket az 
afrikai származású ecuadoriaknak is biztosítja, de csak amennyiben esetükben ezek a 
jogok alkalmazhatók (85. §). Az alkotmány az őshonos és afrikai származású közössé-
geknek egyaránt lehetőséget biztosít a törvény által meghatározo� önigazgatási funk-
ciókkal rendelkező területi egységek létrehozására, ami – mint már említe�ük – még 
nem történt meg. 

Kolumbiában az őshonos népek által lako� területeket – az ország területének egy-
negyedét – az 1991-es alkotmány autonóm közigazgatási egységeknek nyilváníto�a.
Ecuadorban az 1964-óta fennálló Shuar Föderáció egyedülálló autonóm szerveződés, 
hatáskörébe tartozik a földtulajdonlás melle� az oktatás- és egészségügy is. Bolíviá-
ban, Guatemalában, Mexikóban és Ecuadorban párbeszéd az őshonosok szervezetei 
és az érinte� államok közö� az őslakosok kulturális identitásának megfelelő területi-
politikai formációk kialakításáról (a nemzetállamok keretein belül) még nem zárult le. 
Az etnikai alapú autonóm közigazgatási egységek kialakítását (a kormányok ellenállá-
sán túl) több körülmény is nehezíti: számos etnikai csoport esetében hiányzik a területi 
kontinuitás, a nyelvi-kulturális homogenitás, és Bartolomé szerint a latin-amerikai et-
nikai identitások helyi, lakóhelyhez kötődő, vagy a közösségen belüli és a szomszédos 
közösségekkel kiépíte� kapcsolati hálókon, rokonsági szálakon alapuló identitások, 
még a nagy nyelvközösségeknek sincs globális, az egész nyelvterületet átfogó összetar-
tozás-tudatuk.41 A kollektív identitásépítés folyamata éppen a társadalmi, gazdasági 
és politikai környezet változásai által előmozdíto� mobilizáció, szerveződés és etnikai 
diskurzus által valósul meg. 
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Összegzés

A 21. század elején az etnikai dimenzió a latin-amerikai országok társadalmi, gazdasá-
gi, kulturális és politikai életében fokozódó szerepet játszik. Latin-Amerika őshonos és 
afrikai származású etnikumai demográfiai súlyuk, újjáéledő identitástudatuk és a ked-
vező nemzetközi változások következtében a 20. század utolsó évtizedeiben visszavon-
hatatlanul a politikai élet aktív szereplőivé váltak. Ennek bizonyítékai az 1980–1990-es 
években megerősödő etnopolitikai mozgalmak, a latin-amerikai alkotmánymódosítá-
sok, melyek kodifikálták az őshonos – és egyelőre lényegesen kisebb mértékben az af-
rikai származású – népcsoportok önazonossághoz, történelmi területeikhez, nyelvük 
hivatalos használatához és néhány esetben az etnikai alapú területi önkormányzáshoz 
való jogaikat. Az őshonosok és az afrikai származásúak társadalmi helyzetének lényegi 
változását azonban akadályozza, hogy érdekeik érvényesítése a kreol társadalmak év-
százados előítéleteibe, a nemzetközi tőke rövid távú érdekeibe, vagy – a Latin-Amerika 
leghaladóbb alkotmányát magáénak tudható Kolumbiában – polgárháborúba ütközik. 
Így sok esetben csupán arról van szó, hogy joguk van ahhoz, hogy jogaik legyenek.

 A változások mégis az őshonos nyelvek és afrikai kultúrák megőrzésének irányába 
mutatnak, ami azt jelzi, hogy az etnikumok térképző szerepe a régióban továbbra is 
fennmarad, sőt erősödik. 
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Résumé

Erika Berkics: The Latin American ethnolinguistic mosaic

The first part of this article reviews the quantification and the geographical distribu-
tion of Indigenous and Afro-descendent groups and the demolinguistic vitality of 
Indigenous languages in Latin America and the Caribbean. Then on the bases of several 
studies it surveys the causes of their social and economic exclusion part of which is due 
to ethnic discrimination. Finally, the article outlines the self-determination efforts and
objectives of ethnic groups of the region and constitutional recognition of indigenous 
linguistic rights in Latin America.


