
Kelkaj informoj pri la brazilaj indianoj (2) 

 

Vidu pliajn informojn donitajn en la E-Vikipedio pri tiu temo. Denove mi skribis ilin kursive. La 
venontan semajnon mi donos – ĉerpitajn el aliaj fontoj – pliajn kaj parte malsamajn informojn. 

Post la unuaj kontaktoj [...] komenciĝis la sklavigo de la indiĝenoj fare de la 
superpotencaj eŭropanoj. Sekve de la kontaktoj kaj per infektaj malsanoj importitaj, 
kontraŭ kiuj la indiĝenoj ne havis imunsistemon, ilia nombro fortege malpliiĝis. En la 17-
a jarcento jam ekzistis tiom malmultaj indiĝenoj, ke oni importis sklavojn el Afriko.  

Komence de la 20-a jarcento la nombro de nete indiĝenaj loĝantoj sinkis sub unu 
milionon. Al tio ankaŭ kontribuis la haŭso de kaŭĉuko, pro kiu dek miloj anoj de indiĝenaj 
popoloj perdis siajn vivoj per sklaveco kaj perforto. Pro la senarbigo de la pluvarbaro ilia 
vivospaco pli kaj pli malgrandiĝas. La brulmastrumado de la pluvarbaro kaŭzas ankaŭ 
epidemiojn, transloĝigon de la indiĝenoj kaj la detruon de ilia kulturo. 

Ekzemplo estas la gvaranioj, kiuj konsistigas la plej grandan indiĝenan popolon de la 
lando. Antaŭ la kontakto kun eŭropanoj ilia nombro sumiĝis je proksimume 1,5 milionoj, 
nun en Brazilo vivas ankoraŭ nur 30.000 gvaranioj.  

La rajtojn de la indiĝenaj loĝantoj de Brazilo ja regulas leĝoj, sed tiuj ofte estas 
malatentataj. Por la protekto de la indiĝenaj popoloj de Brazilo  Cândido Rondon fondis 
en 1901 la “Servon por la protekto de la indianoj”. En 1967 ĝi iĝis “Fundação Nacional do 
Índio” (FUNAI – Nacia Fondaĵo pri la Indianoj) . 

La juran bazon por la indiĝenoj de Brazilo regulas la “Estatuto do Índio” 
(“Indianoregularo”), [kiu] disponigas pri la civila kaj kriminala situacio de la indiĝenoj. 
Oni distingas “enigitajn”, “parte enigitajn” kaj “izolitajn indiĝenojn”. 

Klasifikataj kiel enigitaj estas tiuj indiĝenoj, kiuj vivas laŭ tradicioj kaj manieroj de la 
eŭropdevenaj loĝantoj, do uzas monon kiel pagilo, parolas la portugalan, loĝas en urboj 
aŭ vilaĝoj, trafikas aŭte, laboras kiel salajruloj ktp. Klasifikataj kiel izolitaj estas tiuj 
indiĝenoj, kiuj havas neniun aŭ maloftan kontakton kun la reganta socio, vivas laŭ 
propraj ritoj kaj tradicioj kaj kiuj ne aŭ malmulte estas spertaj pri [eŭropaj kaj usonaj] 
kondutoj. Izolitaj indiĝenoj jure ne estas agokapablaj, ilin kuratoras la ŝtato. 

Ankoraŭ nun en Brazilo regule estas malkovrataj indiĝenaj popoloj, kiuj evitas ĉiujn 
kontaktojn kun la “ekstera mondo” pro malbonaj spertoj. Tio okazas multakaze je la 
superflugo de la amazona pluvarbaro je malgranda alteco aŭ pro informoj, kiujn donas 
najbaraj indiĝenaj grupoj portas al la koncernaj administrejoj aŭ  neregistaraj 
organizaĵoj. Laste en la mezo de junio 2011 la administracio konfirmis la ekziston de ĝis 
tiam ne jam disspecigita izolita popolo kun proksimume 200 anoj.  

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Neregistara_organiza%C4%B5o

