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do širšího konceptu původní identity, kde se zaměřuje na identifikaci s touto identitou
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představen obecný koncept kolektivních práv, které se s problematikou původních
obyvatel pojí. Následně jsou zmíněny významné novodobé právní dokumenty nebo
rozhodnutí, které hrály zásadnější roli ve formování statusu domorodých obyvatel Havaje.
Na závěr je porovnán přístup americké vlády k původním Havajanům s vývojem pozice
amerických Indiánů na základě třech kritérií, kterými jsou občanství, půda a federální
uznání suverenity.
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Úvod
Původní Havajané mají v rámci americké federální vlády zvláštní status. Havajské království
bylo v průběhu 19. století mezinárodně uznaným nezávislým státem, který se ale po převratu
podporovaném Spojenými státy a následné anexi stal teritoriem USA. Vzhledem k této
historické újmě tak americká vláda přistupuje k potomkům obyvatel žijících na ostrovech před
rokem 1778 jinak než k většině ostatních obyvatel USA.
Ve své bakalářské práci budu porovnávat postavení původních Havajanů ve Spojených
státech amerických s vývojem pozice amerických Indiánů. K představení problematiky nejprve
v úvodu práce definuji pojmy „původní Havajan“ a „původní Američan“. Následně v teoretické
části práce popíšu koncept původní identity a uvedu, jak s oběma skupinami souvisí. Dále
nastíním historický kontext, který je relevantní ke speciálnímu postavení obou skupin
obyvatel. Ve vztahu k původním Havajanům zmíním existenci nezávislého Havajského
království v 19. století, a především pak proces, který vedl k jeho konci, jenž je důležitý pro
pozdější vývoj situace. U amerických Indiánů stručně uvedu celou jejich historii na americkém
kontinentu s důrazem na změny v přístupu federální vlády k těmto lidem. V následující
kapitole se už přesunu více do právní stránky věci, kdy stručně zmíním koncept kolektivních
práv, která právě s problematikou původních obyvatel značně souvisí. Poté už se budu zabývat
samotnou pozicí potomků původních obyvatel Havaje a jejím postupným vývojem jak v rámci
státu, tak především na poli americké federální vlády. Budu mapovat období od 70. let
20. století, označované jako „druhá havajská renesance“, v němž došlo k sepsání nové
havajské ústavy a také k založení řady hnutí bojujících za havajskou suverenitu, až do
současnosti. Zaměřím se na klíčové události, které v tomto období formovaly status původních
obyvatel. V závěrečné části práce pak porovnám přístup americké federální vlády v této
problematice se situací Indiánů v pevninské části Spojených států amerických. Toto srovnání
udělám na základě 3 vybraných kritérií, která s tématem původních obyvatel souvisí, a to
občanství, otázka půdy a federální uznání suverenity. Ve své práci budu vycházet
z předpokladu, že jelikož obě skupiny obyvatel potkal v historii podobný osud, tedy, že jejich
území bylo násilně zabráno Spojenými státy, přistupuje k nim dnes americká vláda v rámci
jakéhosi „vyrovnání s minulostí“ stejným způsobem, a jak původní Havajané, tak původní
Američané mají dnes totožnou pozici.
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V současné akademické debatě na mezinárodním poli je problematika kolektivních
práv, stejně tak jako problematika původních obyvatel, poměrně častým tématem. Nicméně,
při svém průzkumu jsem nenarazil na žádný zdroj, který by se nějak detailněji zabýval
porovnáním původních Havajanů s americkými Indiány. Co se týče českého prostředí, tak zde
je téma původních Havajanů naprosto opomíjeno, což je také důvodem, proč jsou téměř
všechny mé zdroje v anglickém jazyce. Tato práce by tak mohla rozšířit povědomí o havajské
historii a o situaci původních Havajanů i v českém prostředí. Pomocí kvalitativního výzkumu
v ní budu analyzovat zdroje týkající se potřebné problematiky. Získané informace poté mezi
sebou komparuji na základě předem definovaných kritérií. Nejčastěji čerpám informace ze
sekundárních zdrojů, převážně z elektronicky dostupných akademických článků. V části, která
se zabývá právními souvislostmi, pak využívám i některé primární zdroje, jako jsou texty ústav,
deklarací, soudních rozhodnutí nebo jiných právních dokumentů.
Mezi zdroji je možné nalézt dvě knihy přeložené do češtiny. Ty však poskytují spíše
obecné informace. První z nich kniha Havaj od autorky Rity Ariyoshi, která obsahuje komplexní
informace o situaci na Havaji v různých obdobích historie těchto ostrovů, a posloužila mi tak
především k představení historického kontextu. Jediným negativem této knihy je to, že
informace v ní uvedené nejsou rozebrány příliš do hloubky, a proto je v některých případech
potřeba ke správnému pochopení dané problematiky doplnit znalosti v rámci určité oblasti
i jinými zdroji. Ve stejné kapitole využívám i informace z druhé česky psané knihy, kterou jsou
Dějiny států USA od autorů George Brown Tindalla a Davida E. Shi. Tato obsáhlá kniha mi
poskytla informace především o historii Indiánů na americkém území, bohužel však postrádala
některé novodobější informace k tomuto tématu. V teoretické části zabývající se původní
identitou pro mě mezi klíčové zdroje patří článek Indigenous Identity: What Is It, And Who
Really Has It? od autorky indiánského původu Hilary N. Weaver, spolu s knihou profesora
Harvardovy univerzity Ronalda Niezena The Origins of Indigenism: Human Rights and the
Politics of Identity. Dalšími důležitými zdroji pro mě byly kapitoly z knihy American Indian
History pojednávající především o klíčových zákonech ve spojitosti s americkými Indiány,
článek švédského sociálního antropologa Ulfa Johanssona Dahreho The Politics of Human
Rights: Indigenous Peoples and the Conflict on Collective Human Rights zabývající se
kolektivními právy původních obyvatel, nebo článek The Indian Reorganization Act, the
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and a Proposed Carcieri Fix: Updating the
Trust Land Acquisition Process od bývalého profesora univerzity v Tulse G. Williama Rice.
3

Kromě knih a akademických článků jako zdroje informací využívám také díly dokumentární
série We Shall Remain mapující významné události v historii původních Američanů. Některé
údaje pak pocházejí z vládních internetových stránek, webů dalších oficiálních úřadů nebo
stránek Nejvyššího soudu Spojených států amerických.
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1. Vymezení pojmů
Pro účely této práce bude dobré hned ze začátku vysvětlit dva pojmy, které jsou pro její další
pokračování stěžejní. V náležitostech týkajících se problematiky původních obyvatel je
důležité správně definovat, kteří lidé do dané skupiny spadají, a mohou tak užívat toto
označení. Právě tyto definice totiž nakonec určují, které obyvatele ovlivní například rozhodnutí
soudů nebo práva a povinnosti určené státem. Z tohoto důvodu se jim trochu podrobněji
věnuji v příštích dvou podkapitolách.
Zároveň bych zde chtěl předem vysvětlit některé jevy objevující se v použité
terminologii. V průběhu celé práce budu používat termín „původní obyvatel“. Obecný význam
tohoto spojení se snažím vysvětlit v druhé kapitole, jež se zabývá teoretickým rámcem. Tento
pojem někdy také nahrazuji termínem „domorodý obyvatel“ nebo „domorodec“, jimž přisuzuji
stejný význam jako prvnímu zmíněnému slovnímu spojení, a používám je spíše pro větší
jazykovou pestrost. Specifičtější výrazy, které odkazují už přímo k původním Havajanům nebo
k americkým Indiánům, jsou detailněji analyzovány níže. Stejně tak bych zde rád zmínil
skutečnost, že v textu využívám označení „Indiáni“. Během celé práce, není-li uvedeno jinak,
jsou tímto pojmem myšleni američtí Indiáni, tedy Indiáni žijící na území Spojených států
amerických. Tento termín používám, po poradě s odbornicí na dané téma, jako totožný
k označení „původní Američané“. Nakonec bych chtěl zmínit ještě jeden často se vyskytující
jev, opět související s pojmem „Indiáni“. V rámci českého pravopisu došlo v minulosti ke
změnám v otázce, zda toto slovo psát s velkým nebo malým počátečním písmenem. Já tento
termín v průběhu celé práce píšu, opět po poradě, s velkým počátečním písmenem. Tímto se
sice dostávám do rozporu se současnými pravidly českého pravopisu, nicméně i já sám
považuji Indiány více za národ než za antropologickou skupinu, a z tohoto důvodu jsem se
rozhodl zvolit tento způsob označení. Stejným způsobem, tedy s velkým počátečním
písmenem, jsou Indiáni psáni i v jediném mnou použitém zdroji v českém jazyce
(pojednávajícím o původních Američanech), kterým jsou Dějiny států USA z edice Lidových
novin.
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1.1. Původní Havajané
Původní Havajané mají původ v polynéském etniku. První obyvatelé, kteří osídlili Havajské
ostrovy, přijeli kolem roku 500 našeho letopočtu z Markéz ležících jihovýchodně od Havaje,1
po nich pak kolem roku 750 z Tahiti.2 Díky příznivým klimatickým podmínkám a vynalézavým
postupům se jim dařilo žít přes tisíc let v naprosté izolaci.3 Izolaci Havajských ostrovů ukončil
až James Cook v roce 1778, kdy se na své třetí plavbě vracel z Tahiti.4 Tehdy žilo na ostrovech
podle odhadů mezi 100 a 150 tisíci původních obyvatel.5 Cook sice v následujícím roce
na Havaji po střetu s místními zemřel, jeho expedice se však vrátila do Anglie a zanesla tak
poprvé do mapy Havajské ostrovy, tehdy pojmenované jako Sandwichovy. Podle článku 12,
paragrafu 7 havajské ústavy z roku 1978 je pak původní Havajan definován jako pokrevní
potomek obyvatel, kteří sídlili na Havajských ostrovech před rokem 1778, tedy před příjezdem
kapitána Cooka.6 Těch ale v dnešní době není mnoho. Spolu s nově připlouvajícími loděmi byly
totiž na Havaj také zavlečeny nové nemoci, kvůli kterým za sto let od Cookova příjezdu vymřelo
na 90 procent původních obyvatel.7 V celkovém počtu populace pak za tuto dobu došlo
přibližně ke dvoutřetinovému úbytku.8 Podle zatím posledního sčítání lidu z roku 2010 žije ve
Spojených státech 527 tisíc původních Havajanů, z toho 371 tisíc v kombinaci s jinou rasou. Je
ale nutné podotknout, že občané svou rasu při sčítání lidu určují sami a nahlášené odpovědi
nemusí dokládat žádnými důkazy.9

1.2. Američtí Indiáni
Jak je všeobecně známo, jako „Indiáni“ začali být původní obyvatelé Severní Ameriky nazýváni
poté, co si Kryštof Kolumbus po dosažení břehů amerického kontinentu myslel, že dorazil do

1

Rita Ariyoshi, Havaj (Brno: Computer Press, 2013), 26.
Jamie Simpson Steele, „Geopathology on May Day: Expressions of Culture on Hawai'i's Elementary School
Stages,” Equity & Excellence in Education 46, č. 2 (2013): 171-172,
3
Ariyoshi, Havaj, 24-27.
4
Ibid., 28-29.
5
Tom Dye, „Population Trends in Hawai'i Before 1778,“ Hawaiian Journal of History 28 (1994): 3,
http://hdl.handle.net/10524/482.
6
„Hawai`i State Constitution – Article 12,“ Hawaii Legislative Reference Bureau, staženo dne 1.5.2019,
http://lrbhawaii.org/con/conart12.html.
7
Ariyoshi, Havaj, 28-29.
8
„Hawaii Censuses: Historical Censuses,“ University of Hawai'i at Mānoa, staženo dne 7.3.2019,
https://guides.library.manoa.hawaii.edu/c.php?g=105181&p=684171.
9
„2010 Census Brief, The Native Hawaiian and Other Pacific Islander Population: 2010,“ United States Census
Bureau, staženo dne 5.5.2019, https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-12.pdf.
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svého prvotně plánovaného cíle, a to do Indie. Toto označení se pak rozšířilo a bylo často
používáno mezi evropskými kolonizátory kontinentu, kteří nehleděli na rozdíly mezi
jednotlivými národy původních Američanů a nazývali je souhrnně termínem „Indiáni“.
Až v průběhu 20. století se zažil pojem „původní Američan“, který byl korektnější a dostal se
do všeobecného povědomí. Nicméně, od devadesátých let 20. století popularita tohoto
označení poklesla a místo něj se rozšířilo užívání termínu „americký Indián“, který je přijatelný
i pro řadu původních obyvatel.10
Na rozdíl od původních Havajanů není ustanovena přesná definice pojmu „původní
Američan“ (v oficiálních dokumentech americké vlády se používá pojem „Indian“). Ve většině
případů je u zákonů vydaných federální vládou, které se týkají původních obyvatel, uvedeno,
jaké osoby do termínu „Indian“ spadají. Nejčastější definice, objevující se v řadě federálních
zákonů, je taková, že „Indián“ je každá osoba, která je členem indiánského kmene. Toto tvrzení
ale není úplně přesné a nese s sebou spoustu nejasností. Například, je potřeba odlišovat
termín „indiánský kmen“, do kterého spadají všechny kmeny federálně uznané americkou
vládou, a termín „kmen“, mezi něž jsou řazeni právě například původní Havajané. Členové
druhé zmíněné skupiny totiž podle této definice pod označení „Indián“ nespadají. Dalším
možným výkladem pojmu je pak tvrzení, že americký „Indián“ je každá osoba, která je
oprávněna obdržet členství indiánského kmene (ať už za předpokladu, že ho vlastní či nikoliv),
nebo osoba, která je potomkem člena indiánského kmene. Sporné pak je také to, zda by se
mezi „Indiány“ měli počítat i členové kmenů, které nejsou uznány federálně, ale například jen
na státní úrovni, nebo členové takzvaných „terminated tribes“, tedy kmenů, jejichž federální
uznání skončilo v době uplatňování „Indian termination policy“ (viz dále v textu).11 Při zatím
posledním sčítání lidu v roce 2010 zaškrtlo možnost „American Indian and Alaska Native“ přes
5,2 milionu občanů, z toho téměř 2,3 milionu uvedlo, že v kombinaci s jinou rasou. To tvoří asi
1,7 procenta celkové populace USA.12

Michael W. Simpson, „American Indian,“ v American Indian History, ed. Carole A. Barrett (Pasadena: Salem
Press, Inc., 2003), 21-22,
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=105460&lang=cs&site=
eds-live&scope=site.
11
G. William Rice, „The Indian Reorganization Act, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and a
Proposed Carcieri Fix: Updating the Trust Land Acquisition Process,“ Idaho Law Review 45, č. 3 (2009): 597-599,
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/idlr45&div=29.
12
„Overview of Race and Hispanic Origin: 2010,“ United States Census Bureau, staženo dne 5.5.2019,
https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf.
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2. Teoretický rámec
Problematika tématu původních obyvatel se dá usadit do konceptu kulturní identity, se kterou
do značné míry souvisí. Samotná kulturní identita je velmi rozsáhlý a komplexní pojem
zahrnující množství dalších určujících aspektů. Lišit se může v závislosti na rase, vzdělání,
regionu, pohlaví, náboženství nebo postavení ve společnosti. Z tohoto důvodu je tak velmi
obtížné nějak přesněji definovat pojem původní identita, která do oblasti kulturní identity
spadá.13 Navíc je podle antropologa Ronalda Niezena v poslední době poukazováno na to, že
kultura obecně není určitým stálým pojmem, ale spíše stále se vyvíjejícím procesem. Mnohé
kultury jsou tak podle něj „hybridizovány“, „pokreolšťovány“, a celkově se jejich ráz mění.14
V souvislosti s touto prací je teorie původní identity klíčová v tom ohledu, že se členové
domorodé komunity, ať už původní Havajané nebo američtí Indiáni, často identifikují spíše
v rámci svého kmene než jako součást Spojených států amerických. Zároveň právě fakt, že se
jedná o skupiny lidí historicky obývající dané území ještě před „příchodem“ USA, spolu
s příkořím, které musely v historii zažít, jim vytváří speciální status při jednáních s americkou
vládou, odlišný od ostatních obyvatel USA.
Termín „původní“ (v angličtině „indigenous“) dlouho nebyl v akademické literatuře
příliš využíván a například do 60. let 20. století vycházely k tomuto pojmu především práce
biologů zabývající se „původními“ rostlinami. Právě od 60. let 20. století se, zejména díky vlně
dekolonizace a následnému zvýšenému zájmu o informace týkající se historie států a jejich
obyvatel, začal tento výraz dostávat častěji také do akademických prací zaměřených na
politiku, právo nebo sociologii, a také do širšího povědomí veřejnosti.15 Přesto, že neexistuje
obecně platná definice termínu „původní“, panuje víceméně shoda alespoň v některých
aspektech, které by měli lidé spadající do této skupiny splňovat. Těmto charakteristikám se
také do značné míry věnuje v páté kapitole své zprávy pro OSN její zvláštní zpravodaj José

Hilary N. Weaver, „Indigenous Identity: What Is It, And Who Really Has It?,“ American Indian Quarterly 25, č.
2 (2001): 240.
14
Ronald Niezen, The Origins of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity (Berkeley: University of
California Press, 2003), 2-3,
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=90566&lang=cs&site=
eds-live&scope=site.
15
Niezen, The Origins of Indigenism, 6.
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Martínez Cobo.16 Mezi tyto rysy patří především podmínka být potomkem obyvatel žijících na
daném území před příjezdem osadníků, kteří se nakonec stali dominantní skupinou
obyvatelstva. Dále pak udržování kulturních rozdílů, díky kterým se odlišují od převažující
kultury, a také nedostatek politického vlivu ústící v chudobu, omezený přístup ke službám
nebo chybějící ochranu proti nechtěnému rozvoji. I tyto snahy o alespoň částečnou definici ale
mají svůj nedostatek. Tím je skutečnost, že někteří původní obyvatelé byli násilně nuceni se
přesídlit, a okupují tak nyní území, se kterým jejich předci nejsou přímo spjati. Mezi ně patří
například některé kmeny z jihovýchodní Asie nebo skupiny amerických Indiánů.17
Vnímání původní identity je možné, podobně, jako to ve své práci dělá Hilary
N. Weaver, rozdělit na 3 skupiny: sebeidentifikace, identifikace s komunitou a vnější
identifikace. Co se týče sebeidentifikace, podstatná část vězí v tom, jak jednotliví domorodí
obyvatelé vnímají sami sebe. Status původního obyvatele s sebou nese jisté výhody, jako
například ekonomické nebo sociální benefity ze strany státu. Zároveň bývá občas
na domorodou identitu nahlíženo jako na něco zajímavého a v pozitivním smyslu nevšedního.
Na druhou stranu, ne všichni se vždy setkají s pozitivním ohlasem na svůj původ, a to může být
důvodem, proč se někteří z těch, kteří na tento status mají nárok, dobrovolně vzdávají této
možnosti. U původních obyvatel tak většinou záleží na prostředí, ve kterém se pohybují, a na
faktorech, které ovlivňují život každého z nich. Identifikace s komunitou se pojí zejména
s tradicemi a zvyky, které jsou společné pro větší skupinu lidí a mají pro ni velký význam. Tito
lidé tvoří komunitu, jejíž členové často sdílí podobnou historii nebo území. Jedním
z významných rysů většiny původních obyvatel bylo upřednostňování jednoty a kolektivní
spolupráce před individualismem. Značné množství kmenů klade důraz na hodnoty svých
předků, a některé z těchto kmenů mají také určená předem daná kritéria, která musí žadatel
splňovat, aby se stal jejich členem. Právě to často pomáhá prohloubit sounáležitost
s komunitou. Představy toho, jak se vidí sami původní obyvatelé, a jak je vnímá okolí,
se mohou často různit. Z toho důvodu je nějaká jednotná vnější identifikace poměrně
komplikovaná. Důkazem toho je situace domorodých kmenů na území Spojených států
amerických. Zde existují kmeny, které sami sebe považují za původní, ale federálně uznány

„Definition of Indigenous Populations,“ Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous
Populations, United Nations for Indigenous Peoples, staženo dne 10.4.2019,
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_v_en.pdf.
17
Niezen, The Origins of Indigenism, 19-20.

16

9

nejsou, protože nesplňují kritéria zadaná americkou vládou (viz dále v textu). K rozporům ve
vnější identifikaci ale dochází i na individuální úrovni, kdy si řada lidí stále uchovává dnes už
relativně zkreslenou představu o původních obyvatelích v podobě, v jaké žili v minulosti. Častá
je například představa amerických Indiánů z období Divokého západu.18
Rozdíly v přístupu ke kulturní identitě je možné spatřovat i mezi samotnými původními
obyvateli. Tento přístup se totiž dá označit jako víceúrovňový. Pro řadu lidí, kteří do této
skupiny patří, není nejdůležitějším aspektem v rámci společnosti označení původní obyvatel.
Někteří z nich dávají větší důležitost identifikaci s vlastním klanem, jiní zase příslušnosti ke
svému kmeni.19

3. Historický kontext
3.1. Havaj
3.1.1. Havajské království
Do doby prvního kontaktu s cizími obyvateli byl každý z osmi hlavních havajských ostrovů pod
nadvládou některé z místních vlivných rodin. Kamehameha I. ale dokázal do roku 1795 dobýt
a sjednotit většinu ostrovů a dal tak vzniknout království, jehož se také stal prvním králem.20
V roce 1810 dostalo Havajské království finální podobu, když se k němu přidaly i ostrovy
Niʻihau a Kauaʻi.21
Od roku 1820 pak na Havajské ostrovy začali přijíždět misionáři z Nové Anglie, kteří
s sebou přinášeli křesťanskou víru a jiné cizí vlivy. Misionáři měli obecně na havajskou kulturu
velký vliv. Pomáhali zde například stavět nové školy. Asi největším přínosem pak byla
skutečnost, že položili základ havajské abecedě, jejíž pomocí poté přepisovali a tiskli knihy
v havajském jazyce. Ten ale s přibývajícím počtem nových usedlíků z ciziny a zároveň kvůli
stále se snižujícímu počtu původních Havajanů pomalu upadával do pozadí.22 Tento trend
se snažili zvrátit někteří vlivní domorodí obyvatelé. Mezi ně patřil například král Kalākaua,
který nastoupil na trůn Havajského království v roce 1874. Jeho politika se řídila heslem

Weaver, „Indigenous Identity“, 244-247.
Ibid., 242-243.
20
George Brown Tindall a David E. Shi, Dějiny státu USA (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994), 454.
21
Ariyoshi, Havaj, 29.
22
Ibid., 31-32.
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„Pozvedněme rasu“, které může dnes působit lehce nevhodně. Nicméně v tehdejší době byla
tato politika vedena v pozitivním slova smyslu, s důrazem na dávné tradice místních
a se snahou zachovat (nebo případně probudit) zájem o havajskou kulturu a zcela se nepoddat
vnějším vlivům.23
Na druhou stranu ale v roce 1875 uzavřel král David Kalākaua I., za značného přispění
lobbingu amerických investorů, smlouvu s USA o zrušení cel na dovoz cukru. Havajské
království se tak stalo primárním dovozcem cukru do Spojených států. To mělo za následek
rozmach pěstování cukrové třtiny na Havaji a také užší vztahy s USA. V rámci tohoto sblížení
zároveň král udělil v roce 1887 Spojeným státům právo na opevnění základny Pearl Harbor na
ostrově Oʻahu.24 Na bezcelním vývozu cukru do USA nejvíce profitovali právě pěstitelé cukrové
třtiny, většinou bílí američtí usedlíci, kteří tím získali poměrně velký vliv.
3.1.2. Převrat a následná americká anexe
V důsledku rostoucího počtu nových obyvatel ostrovů se noví usedlíci často snažili potlačovat
místní kulturu a prosazovat zde své zaběhlé zvyky. V roce 1882 byla založena takzvaná
Honolulu Social Science Association (HSSA). Členy této asociace byli někteří přední reverendi,
soudci, právníci, doktoři nebo učitelé, kteří nebyli původními Havajany a zastupovali
především zájmy přistěhovalců. Jedním z čelních představitelů byl například soudce Sanford
Ballard Dole, budoucí první guvernér Havaje. Jednotliví členové HSSA postupem času získávali
čím dál větší vliv v otázce sociálních politik na ostrově. Skupina otevřeně vystupovala proti
králi Kalākauovi a hrála roli i v události z roku 1887,25 kdy skupina amerických osadníků
donutila pomocí ozbrojeného povstání krále k podpisu nové, takzvané bajonetové ústavy.
Ta ustanovila takové podmínky, které omezovaly pravomoci krále, a naopak ještě více
zvyšovaly moc jiných vlivných osob na budoucí fungování Havaje.26
V roce 1891 se po Kalākauově smrti stala královnou jeho sestra Liliʻuokalani.
Ve stejném roce navíc začal v USA platit McKinleyho sazebník, který zrušil cla na dovoz cukru
pro všechny země a Havaj tak ztratil své výsostní postavení. Ekonomicky výhodný byl sazebník
jen pro pěstitele z USA. V této situaci začala skupina vlivných lidí, čítající mimo jiné i členy

Laavanyan M. Ratnapalan, „Sereno Bishop, Robert Louis Stevenson and ‘Americanism’ in Hawai’i,“ Journal of
Imperial & Commonwealth History 40, č. 3 (září 2012): 447. https://doi.org/ 10.1080/03086534.2012.712381.
24
Tindall a Shi, Dějiny států USA, 454.
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Ratnapalan, „Americanism in Hawai’i,“ 442-445.
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Ariyoshi, Havaj, 34.
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HSSA, připravovat půdu pro anexi ze strany USA. Tato snaha ihned získala podporu bílých
pěstitelů cukrové třtiny, kteří by v případě připojení ke Spojeným státům dosáhli na výhody
určené pro americké farmáře.27 Důležitým bodem při přípravě anexe bylo přesvědčit
Američany o správnosti celé akce. Jedním ze způsobů, jak tohoto efektu dosáhnout, byly
účelově psané články v novinách v kontinentální části USA, v nichž byla zřetelná snaha
degradovat postavení původních obyvatel ostrovů v očích pevninských Američanů. Celá tato
aktivita (na které se z nemalé části podíleli i členové HSSA) byla zaobalena do myšlenky,
že havajská rasa je slabá, má mnoho problémů, a tím správným řešením by měla být anexe
území Spojenými státy americkými a následné nastolení vlastních pravidel, které havajskou
rasu „zachrání“ a pozvednou její velmi zbídačenou úroveň.28
V lednu 1893 tak proběhla vzpoura vedená bílými pěstiteli, kteří měli v zádech podporu
americké armády. Během toho převratu byla královna Liliʻuokalani 17. ledna 1893 nucena
abdikovat. Vládu nad ostrovy převzal takzvaný Výbor občanské bezpečnosti, který vyslal
americkému prezidentovi Harrisonovi žádost o anexi. Následně plánované převzetí moci
Spojenými státy ale zhatil nástup Grovera Clevelanda do Bílého domu. Prezident Cleveland
vyslal na základě petice proti anexi, kterou podepsalo přes 21 tisíc Havajanů, na Havaj
zvláštního komisaře Jamese Blounta, který po prošetření situace došel k názoru, že většina
Havajanů je proti anexi.29 Cleveland tak odvolal armádu a požadoval, aby se vlády znovu ujala
svržená královna Liliʻuokalani. Členové provizorní vlády však odmítli ustoupit a 4. července
1894 vyhlásili Havajskou republiku, jejíž existence trvala přibližně 4 roky.30 V roce 1897 se do
Bílého domu dostal William McKinley, který o rok později podpořil anexi Havaje ze strany USA.
Dne 12. srpna 1898 se tak Havaj stal teritoriem Spojených států amerických. Prvním
guvernérem byl jmenován Sanford B. Dole.31 V roce 1900 byl vydán takzvaný Hawaii Organic
Act, který řešil mimo jiné otázku občanství, jež je detailněji zpracovaná níže. Zákon nadále
určoval, že zákonodárnou moc na Havaji budou zastávat Sněmovna reprezentantů a Senát.
Místní obyvatelé si také mohli zvolit svého zástupce v Kongresu, ten však neměl hlasovací
právo a mohl tak jen diskutovat s přítomnými kongresmany. Výkonnou moc pak zastupoval

Tindall a Shi, Dějiny státu USA, 454.
Ratnapalan, „Americanism in Hawai’i,“ 442-446.
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Haunani-Kay Trask, „Native social capital: The case of Hawaiian sovereignty and Ka Lahui Hawaii,” Policy
Sciences 33, č. 3/4 (prosinec 2010): 149, https://www.jstor.org/stable/4532510.
30
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guvernér, který nebyl volen, nýbrž jmenován prezidentem Spojených států, a to vždy
na 4 roky.32

3.2. Historie amerických Indiánů
Předci amerických Indiánů se na americký kontinent dostali pravděpodobně přes zamrzlou
Beringovu úžinu přibližně před 15 až 20 tisíci lety. Zde se postupně rozšířili po území
kontinentu a žili zde v izolaci až do roku 1492, tedy do objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem.
Střet s Evropany byl pro místní domorodce fatální. Jak z důvodu válek mezi kmeny a bílými
kolonizátory, tak především kvůli nově zavlečeným nemocem, zemřelo značné množství
původních obyvatel.33 Střetům mezi těmito skupinami měla zabránit takzvaná Královská
proklamace z roku 1763. V ní britský král Jiří III. určil, že území mezi Apalačskými horami
a řekou Mississippi, které získala Velká Británie v sedmileté válce od Francie, nebude moci být
osídleno evropskými kolonizátory, ale bude vyhrazeno právě pro původní Američany. Tato
hranice ale nebyla příliš dlouho dodržována a Evropané postupně rozšiřovali své osídlení dále
na západ.34
Dne 4. července 1776 vyhlásily Spojené státy nezávislost. To mimo jiné znamenalo, že
indiánské kmeny začaly uzavírat jednotlivé smlouvy s federální vládou. V této době byly kmeny
původních obyvatel považovány za částečně nezávislé národy. To se změnilo s přijetím Indian
Appropriations Act z roku 1871, podle kterého nebyly nadále uznávány další kmeny původních
Američanů. Ty, které už uznání měly, byly navíc od té doby považovány za vnitrostátní závislé
národy (domestic dependent nations). S nástupem Andrewa Jacksona do Bílého domu,
a zejména s Indian Removal Act z roku 1830, je pak spojena politika nucených odsunů
původního obyvatelstva dále na západ a jeho uzavírání do rezervací. Nejznámějším případem
tohoto období je takzvaná Trail of Tears. Během této události byl kmen Cherokeeů nucen
opustit svá historická území v Georgii a vydat se na dlouhou cestu do Indiánského teritoria na
území dnešní Oklahomy, kde pro něj byla zřízena rezervace. To vše se stalo i přesto, že podle
Nejvyššího soudu Spojených států amerických byl tento krok protiústavní. Prezident Jackson
však ignoroval rozhodnutí soudu a podpořil nucené přemístění Cherokeeů. Podobný osud

Gilles Scott-Smith, „From Symbol of Division to Cold War Asset: Lyndon Johnson and the Achievement of
Hawaiian Statehood in 1959,“ History 89, č. 2 (2004): 257. https://www.jstor.org/stable/24427281.
33
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potkal další 4 kmeny z jihovýchodu USA. Během přesunu na nové území pak zemřelo přes
4 tisíce Cherokeeů.35 Především v druhé polovině 19. století pak docházelo čím dál častěji
k válkám mezi Indiány a americkou armádou. Významná byla například bitva u Little Big Hornu
z roku 1876, kdy bylo vojsko sedmé kavalerie, jednotky proslulé bojem s Indiány vedené
generálem Georgem Armstrongem Custerem, zdecimováno kmenem Siouxů. Odvetou sedmé
kavalerie pak byl masakr u Wounded Knee z roku 1890, během nějž její vojáci zabili přibližně
300 Siouxů.36 Války s původními Indiány byly, především na východním pobřeží, poměrně
kritizovány. Například i prezident Rutherford B. Hayes v roce 1877 uvedl:
„Mnoho, ne-li většina našich válek s Indiány měla původ v nedodržení slibů
a v nespravedlnostech z naší strany.“ 37
Východiskem z nastalé situace mělo být nově uplatňování politiky asimilace. Plán
civilizování indiánské populace, jehož cílem bylo pomocí amerikanizace zvýšit životní úroveň
původních Američanů, byl realizován například pomocí zřizování internátních škol pro
indiánské děti, které sloužily k převýchově a ke vštípení amerického stylu života. Celá myšlenka
asimilace možná byla vytvořena v dobrém úmyslu, jejím výsledkem nicméně často bylo
zpřetrhání vazeb mezi rodinnými příslušníky původních Američanů a také obrovský úpadek
indiánských kultur.38
Škodlivé účinky asimilační politiky na indiánskou komunitu rezultovaly v roce 1934 ve
vydání Indian Reorganization Act, který odstranil některá nařízení dříve platná pro původní
Američany a zároveň značně rozšířil kompetence kmenových vlád. Federálně uznané kmeny
tak znovu získaly zpět část jejich dřívějšího území, a zároveň obdržely určitý stupeň nezávislosti
v rozhodování o svých ekonomických a politických záležitostech.39 Po druhé světové válce se
americká vláda vrátila k asimilačním snahám, a to takzvanou politikou ukončení a přemístění
(termination and relocation policy). Ta odebrala federální uznání některým indiánským
kmenům a snažila se o to, aby se původní Američané přesouvali do velkých měst mimo
„3 We Shall Remain Trail of Tears,“ Youtube.com, staženo dne 6.3.2019,
https://www.youtube.com/watch?v=VfNXu4oemSg.
36
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https://www.youtube.com/watch?v=Opbxnuw0Dw0.
37
Tindall a Shi, Dějiny státu USA, 382.
38
„We Shall Remain - Episode 5: Wounded Knee.“
39
David A. Crain, „Indian Reorganization Act,“ v American Indian History, ed. Carole A. Barrett (Pasadena:
Salem Press, Inc., 2003), 213-216,
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=105460&lang=cs&site=
eds-live&scope=site.
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rezervace. Tato politika byla zastávána do 60. let. Během nich se během probíhajících snah za
lidská práva menšin obrátila pozornost i na situaci Indiánů. To rezultovalo v 70. letech
v politiku zaměřenou na vlastní samosprávu jednotlivých kmenů.40

4. Problematika kolektivních práv
V otázce suverenity původního obyvatelstva hraje důležitou roli problematika takzvaných
kolektivních práv. Jedná se o jev objevující se ve všeobecném diskurzu lidských práv.
V moderní společnosti celkově existuje univerzální představa lidských práv a panuje snaha
prosadit je tak, aby měla působnost pro všechny. Jejich prosazení vytváří určitý sociální obraz
zdánlivě chtěný všemi. Skutečnost univerzálnosti lidských práv ale někdy může na politickém
poli způsobit spíše konflikt. V některých případech totiž může nastat situace, kdy se určitá
skupina obyvatel cítí těmito všeobecně platnými předpisy nevyslyšená a diskriminovaná. Jsou
totiž tvořeny na základě předpokladu, že všichni mají stejné cíle a stejné zájmy. Jak uvádí ve
svém akademickém článku švédský sociální antropolog a odborník na problematiku původních
obyvatel Ulf Johansson Dahre, „někdo by mohl říct, že dokonce na základě předpokladu, že
všichni mají stejnou kulturu“. V takovýchto okamžicích se pak tato skupina může začít
dožadovat odlišných kolektivních práv, která by měla zlepšit její situaci.41
Zajímavé je porovnání boje za práva původních obyvatel a snah hnutí za občanská
práva nebo bojovníků proti apartheidu. I přesto, že se všechny skupiny snaží zastávat práva
určitých menšinových skupin, se jejich právní názor v některých aspektech značně liší.
Jak různá občanskoprávní hnutí, tak i zastánci anti-apartheidu staví svůj postup na základě
toho, že se snaží odstranit překážky, které způsobují rasovou diskriminaci v rámci státu. Jejich
hlavním cílem je rasová rovnost, díky níž mohou mít všichni lidé bez ohledu na rasu rovný
přístup ke vzdělání, zaměstnání, pohybu nebo moci. Oproti tomu se snahy hnutí za práva
původních obyvatel nezaměřují primárně na rasovou rovnost. Povětšinou naopak argumentují
skutečností, že kvůli procesu asimilace a s ním související, někdy až poměrně radikálně

Byron D. Cannon, „Indian-white relations: U.S., 1934-2002,“ v American Indian History, ed. Carole A. Barrett
(Pasadena: Salem Press, Inc., 2003), 294-296,
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=105460&lang=cs&site=
eds-live&scope=site.
41
Ulf Johansson Dahre, „The Politics of Human Rights: Indigenous Peoples and the Conflict on Collective Human
Rights,“ International Journal of Human Rights 12, č. 1 (březen 2008): 43,
https://doi.org/10.1080/13642980701725186.
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označovanou, „kulturní genocidou“, jim byla tato rasová rovnost odepřena. S ohledem na to
je jejich hlavním cílem uznání jejich kolektivních práv. Mezi ně většinou patří uznání jejich
suverenity, kulturně zaměřené vzdělávání, ekonomický rozvoj, vzájemně se respektující vztah
se státem, potvrzení nároku na půdu nebo náhrada za utrpěné škody v minulosti, a to někdy
i na úkor ostatních obyvatel.42
Právě například nároky původních obyvatel Havaje týkající se kolektivních práv byly
vznášeny převážně na základě argumentů o historických a kulturních souvislostech. Poté, co
místní havajské soudy rozhodly, že tyto snahy hnutí za suverenitu jsou v mezích zákona, bylo
výsledkem rozšíření debaty týkající se této problematiky ve společnosti a zvýšení tlaku
na politiky.43
V rámci debaty o kolektivních právech původních obyvatel je pak rozhodně důležité
zmínit Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (The United Nations Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples), zkráceně UNDRIP, z roku 2007. Deklarace uznává újmu
a historickou nespravedlnost způsobenou původním obyvatelům kolonizací a ztrátou jejich
tradičního území, a narušením jejich kulturních, ekonomických, politických, a především
spirituálních vazeb k těmto místům. UNDRIP obsahuje opatření vyzývající státy k zamezení
jakékoliv aktivity vedoucí ke ztrátě území nebo zdrojů původních obyvatel, ke zdržení se
uplatňování násilných odsunů a přemístění nebo k zabránění vojenských aktivit na jejich území
bez souhlasu těchto obyvatel. Dokument také uznává právo původních obyvatel na
sebeurčení. UNDRIP schválilo 144 členů Organizace spojených národů, 11 zemí se zdrželo
hlasování a 4 státy byly proti.44 Není překvapením, že proti deklaraci hlasovaly země
s největším počtem původních obyvatel, a to Spojené státy americké, Kanada, Austrálie a Nový
Zéland.45 V roce 2016 ale tyto země změnily svůj oficiální postoj a UNDRIP schválily.46
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Carcieri Fix, 589-591.
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„OSN přijala deklaraci o právech původních obyvatel,“ Hospodářské noviny, staženo dne 30.4.2019,
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5. Právní milníky v souvislosti s původními Havajany od 70. let
20. století
Situace na Havajských ostrovech byla poté, co se na konci 19. století staly teritoriem Spojených
států amerických, ve znamení silné amerikanizace místního obyvatelstva, jež trvala po několik
desetiletí. Dne 21. srpna 1959 se pak Havaj stala 50. státem USA. Krátce po připojení k unii se
ve Spojených státech celkově začaly naplno projevovat snahy hnutí za občanská práva. Ty se
staly inspirací pro podobná úsilí i na ostrovech, kdy v sedmdesátých letech 20. století nastala
situace, která by se dala popsat jako národní obrození. Tomuto období se přezdívá Havajská
renesance.47 Výsledkem tohoto jevu bylo mimo jiné to, že se otázka původních Havajanů
dostala více na světlo světa. Od této doby vyšlo několik právních dokumentů a padla určitá
soudní rozhodnutí ovlivňující pozici domorodých obyvatel na ostrovech.

5.1. Ústava 1978
V roce 1978 proběhlo na Havaji první ústavodárné shromáždění od doby, kdy byla
připojena ke Spojeným státům americkým. Při tvorbě této ústavy byla věnována pozornost
mimo jiné i kořenům místních obyvatel a kultury. Původní Havajané se úspěšně snažili do
vznikající ústavy prosadit především 4 body. Těmi bylo založení Office for Hawaiian Affairs
(OHA), dále pak uznání tradičních a zvykových práv vycházejících z havajské historie,
ustanovení povinné výuky havajského jazyka, historie a kultury ve školách, a nakonec uznání
havajštiny jako oficiálního jazyka státu, samozřejmě po boku angličtiny. Úkolem nově
vzniklého OHA bylo především starat se o problémy původních Havajanů. Právě tento úřad
navíc dostal od státu privilegia spravovat pozemky původně patřící Havajskému království.
Zároveň se stal samosprávným orgánem se značnou autonomií na státní vládě. Přidání nového
oficiálního jazyka se ukázalo jako bezproblémové. Jediný zádrhel byl v nedostatku havajsky
mluvících lidí na úřadech. To měl ale právě zvrátit další bod, a to povinná výuka havajštiny na
školách. S ní bylo spojeno i povinné absolvování hodin havajské moderní historie, datované od
roku 1778 a zaměřující se především na události, které spojovaly místní obyvatele. Zavedení
výuky v havajštině se stalo poměrně problematickým krokem, protože narazilo i na své

William H. Wilson, “The Sociopolitical Context of Establishing Hawaiian-medium Education,” Language
Culture and Curriculum 11, č. 3 (1998): 326, https://doi.org/ 10.1080/07908319808666560.
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odpůrce. Nakonec ale bylo v roce 1987 spuštěno jako pilotní projekt, který se uchytil a dnes
na ostrovech funguje poměrně úspěšně.48
Tato ústava byla pro původní Havajany v rámci státu důležitá v tom, že stát Havaj
vyhověl většině jejich požadavků a dokázal tak, že jejich situace pro něj není lhostejná. Naopak,
udělením velkých pravomocí do rukou Office for Hawaiian Affairs ukázal důležitost
domorodců pro toto území. Tato zdánlivě příznivá situace ale měla své úskalí, a to, když
exkluzivní práva v rámci OHA napadl u soudu farmář Harold Rice, což nakonec vyústilo
v důležitý soudní proces Rice vs. Cayetano, jenž skončil až u Nejvyššího soudu Spojených států
amerických.

5.2. Apology Resolution
Důležitým milníkem vztahujícím se k historii Havaje se stala také takzvaná Apology Resolution.
Toto prohlášení nemělo výrazný právní dopad na situaci původních obyvatel Havaje, nicméně
mělo silný symbolický význam. Dokument vyšel pod administrativou prezidenta Billa Clintona
v roce 1993, tedy přesně na stoleté výročí převratu a svržení královny Liliʻuokalani.
V Apology Resolution Spojené státy americké otevřeně přiznávají, že svržení Havajského
království v roce 1893 bylo nezákonné, jelikož proběhlo bez souhlasu občanů a vlády
tehdejšího království, čímž došlo k porušení smluv mezi oběma národy, a především
k porušení mezinárodního práva. Zároveň se omlouvají původním Havajanům za zničující
dopady převratu a následné anexe na jejich životy.49
Dokument také vyzývá k usmíření mezi původními Havajany a federální vládou.
Skutečností ale je, že termín „usmíření“ nebo jeho proces není v rámci USA nijak právně
definovaný.50 Navíc, v březnu roku 2009 Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl, že
všechny body dokumentu začínající v originálním znění slovem „whereas“, jichž je v celé
Apology Resolution celkem 37 a zahrnují tak naprostou většinu textu, nejsou právně závazné.51
I přesto je ale toto uznání viny ze strany USA pro hnutí za havajskou suverenitu jedním
z důležitých bodů, na kterých staví svoje nároky v další cestě za svým cílem.52
Wilson, „The Sociopolitical Context of Establishing Hawaiian-medium Education,“ 326.
„STATUTE-107-Pg1510,“ U.S. Government Publishing Office, staženo dne 2.5.2019,
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5.3. Případ Rice versus Cayetano a jeho důsledky
V roce 1996 odstartoval soudní proces, který ovlivnil fungování Office of Hawaiian Affairs.
Hlavní roli hrála skutečnost, že podle nové ústavy z roku 1978 mohli do OHA volit a kandidovat
jen občané havajského původu. Toto pravidlo bylo založeno zejména na předpokladu, že
hlavními kompetencemi úřadu je snaha o zlepšení situace původních Havajanů. Problém
nastal, když se Harold Rice, jenž byl farmář evropského původu žijící na Havaji, i přesto rozhodl
jako volič zúčastnit voleb do správní rady OHA. Poté, co mu (v souladu s havajskou ústavou)
bylo znemožněno volit, podal Rice žalobu na stát Havaj kvůli porušení 14. a 15. dodatku Ústavy
Spojených států amerických. Na druhé straně právního sporu stál Ben Cayetano, guvernér
státu Havaj, který hájil kolektivní práva původních Havajanů. Argumentoval tím, že původní
obyvatelé jsou pro Havajské ostrovy velmi důležití a že jejich původ ospravedlňuje uznání
určitých kolektivních práv ze strany státu.53
Jádro problému tkvělo v otázce, jestli je podmínka, že do správní rady mohou volit a být
voleni jen občané havajského původu, založená na politickém nebo rasovém základě. Pokud
by totiž soud došel k závěru, že se jedná o rozlišení na základě rasy, znamenalo by to porušení
15. dodatku ústavy, který tvrdí, že „volební právo občanů Spojených států amerických nesmí
být ze strany Spojených států amerických nebo jakéhokoliv jejich státu odepřeno nebo
omezeno na základě rasy, barvy pleti nebo skutečnosti, že občan dříve býval otrokem“.54
Komplikovanost případu ukazuje i nejednotnost soudů v rozhodování. Soudce
okresního havajského soudu označil podmínku havajského původu jako politickou. Jako
precedens použil případ Morton versus Marcari, ve kterém soud přiřkl původním Američanům
rozšířená práva na základě faktu, že Spojené státy obsadily jejich území a omezily jejich práva.
Soudce v případu Rice versus Cayetano zdůvodnil své rozhodnutí tím, že také území původních
Havajanů bylo násilně obsazeno ze strany USA, a že původní Havajané si tak zaslouží podobnou
ochranu jako američtí Indiáni. Poté, co se Rice proti rozsudku odvolal, přešel případ
k obvodnímu soudu, který potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Změna ale přišla, když byl
případ podstoupen Nejvyššímu soudu Spojených států amerických. Ten, na rozdíl od soudů
nižší instance, označil původní Havajany za rasu, a tedy celý základ sporu jako rasový, což

Dahre, „The Politics of Human Rights,“ 48.
„Constitution of the United States,“ United States Senate, staženo dne 1.5.2019,
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znamenalo, že podmínka havajského původu porušuje 15. dodatek ústavy. Zároveň razantně
odmítl podobnost s případem Morton versus Marcari s odůvodněním, že původní Havajané
nejsou kvalifikováni jako původní Američané.55
Rozhodnutí nejvyššího soudu mělo pro Havajany kladné i záporné důsledky.
Negativním následkem byla skutečnost, že konečný rozsudek soudu podpořil organizace
vystupující proti původním obyvatelům, jako je například texaská Campaign for a Color-Blind
America. Ta se veřejně ohrazuje proti udílení jakýchkoliv exkluzivních práv původním
obyvatelům. Na základě rozsudku pak organizace prohlásila, že se bude snažit právně
napadnout všechna kolektivní práva v souvislosti s původními Havajany.56 Našel se ale
i pozitivní důsledek případu Rice versus Cayetano. Následkem rozhodnutí soudu byl
v Kongresu představen návrh zákona, dnes známý jako Akaka Bill, žádající federální uznání pro
původní Havajany.57

5.4. Akaka Bill a následná vyjednávání
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Rice versus Cayetano
motivovalo senátora Daniela Akaku, aby společně se členem Sněmovny reprezentantů Neilem
Abercrombiem na podzim roku 2000 předložil Kongresu návrh na federální uznání původních
Havajanů. Návrh zákona prošel Sněmovnou reprezentantů, ale byl odmítnut v Senátu.58
Během následujících let byl návrh několikrát pozměňován a předkládán Kongresu, prozatím
však celým legislativním procesem nikdy neprošel. Cílem zákona, později už známého pod
názvem Akaka Bill, podle jména svého předkladatele, bylo získat pro původní Havajany
podobnou úroveň uznání, jaké se těší američtí Indiáni. Uznání federální vládou by pomohlo
obejít následky soudního rozhodnutí z případu Rice versus Cayetano a obhájilo by programy
cílené pouze na původní Havajany.59 Výsledkem by pak bylo vytvoření vlastní vlády původních
Havajanů, kteří by, podobně jako federálně uznané kmeny původních Američanů, jednali
přímo s americkou vládou. Na rozdíl od smluv s indiánskými kmeny ale Akaka Bill navrhoval,
aby se jednání o kompetencích potenciální nové vlády původních Havajanů, jako například
John Heffner, „Between Assimilation and Revolt: A Third Option for Hawaii as a Model for Minorities WorldWide,“ Texas International Law Journal 37, č. 3 (2002): 598-600,
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o otázkách půdy a přírodních zdrojů nebo jurisdikce nad trestnými činy, účastnili kromě
federální vlády i zástupci státu Havaj.60
Obecně ale Akaka Bill vzbuzuje řadu kontroverzí. Problémem je například to, že
v případě odsouhlasení by v této vládě mohli zasednout jen původní Havajané, což se nelíbí
Komisi Spojených států pro občanská práva (United States Commission on Civil Rights)
s odůvodněním, že zákon diskriminuje americké občany na základě rasy nebo národního
původu. Nepříjemnosti by mohly potkat i „obyčejné“ Havajany, jelikož by pozemky, které byly
po anexi v roce 1898 zabaveny Havajskému království (tzv. Ceded lands), a které jsou dnes
využívány širokou havajskou veřejností, nejspíše připadly do vlastnictví vládě původních
Havajanů. Konsenzus navíc nepanuje ani přímo mezi domorodými obyvateli. Někteří z nich
myšlenku formálního uznání a vlastní samosprávy podporují, avšak těm, kteří věří v ideu
nezávislosti na USA, přijde uznání suverenity pod americkou vládou jako potvrzení vlivu USA
nad Havajskými ostrovy.61

6. Komparace vývoje postavení původních Havajanů a amerických
Indiánů v rámci federální vlády
V této kapitole budu porovnávat vývoj přístupu americké federální vlády k původním
Havajanům s přístupem k původním Američanům. Pro komparaci jsem vybral kritéria, která se
často objevují v diskurzu týkajícím se původních obyvatel, a to občanství, otázka půdy, a to
pravděpodobně nejpodstatnější, tedy formální uznání suverenity.

6.1. Občanství
Je pravdou, že pro velkou část původních obyvatel není otázka občanství prioritou. Navíc
v případě domorodých Havajanů ani amerických Indiánů nejde o aktuální problém, jelikož
prozatím finální verze řešení této otázky vznikla již v první polovině 20. století. Nicméně
J. Kēhaulani Kauanui, „Precarious Positions: Native Hawaiians and U.S. Federal Recognition,“ v Recognition,
Sovereignty Struggles, and Indigenous Rights in the United States: A Sourcebook, ed. Jean M. O’Brien a Amy E.
Den Ouden (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013), 320-321,
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problematika občanství je pro právní postavení obou skupin poměrně důležitá a proces
rozhodování federální vlády o jeho udělení těmto osobám se značně lišil.
V případě Havajanů byla otázka občanství řešena poměrně jednoduše. Po převratu
a svržení královny Liliʻuokalani v roce 1893 se z Havajského království o rok později stala
Havajská republika. Její občanství získali automaticky všichni obyvatelé Havajského království
vyjma těch, kteří byli asijského původu. Po 4 letech poté následovala anexe ze strany
Spojených států, jež z Havaje udělala teritorium USA. Problematiku udělení občanství pak řešil
takzvaný Hawaii Organic Act vydaný v roce 1900. Podle něj se všichni, kteří byli před
12. srpnem 1898 občany Havajské republiky, stali občany Spojených států amerických.62
Tento krok byl součástí plánu amerikanizovat havajské obyvatelstvo a snahy potlačit místní
kulturu a národnostní cítění s nedávno zaniklým Havajským královstvím.63
Na rozdíl od Havajanů byl proces udělení občanství původním Američanům o něco
složitější. Mohlo by se zdát, že americké občanství Indiánům zaručí 14. dodatek ústavy,
přesněji jeho doložka o občanství (Citizenship Clause), která říká, že „všechny osoby, které se
narodily nebo se naturalizovaly ve Spojených státech amerických, a podléhají jejich jurisdikci,
jsou občany USA a státu, který obývají“. V Kongresu ale bylo rozhodnuto, že federální vláda
nemá plnou jurisdikci nad americkými Indiány žijícími v rezervacích, a ti tak nárok na občanství
podle 14. dodatku ústavy nemají.64 Přesto během období asimilace existovaly určité způsoby,
kterými mohli původní Američané občanství získat. Nárok na něj měli ti, kteří platili daně
(Indiáni v rezervacích povinnost platit daně neměli), ti, kteří vstoupili do manželství s bílými,
nebo ti, kteří sloužili v armádě.65 V roce 1887 pak přibyla ještě jedna možnost, jak občanství
získat. Federální vláda vydala takzvaný Dawes Act, který souvisel s přidělováním pozemků
v rezervacích přímo jejím členům. Tento zákon ale také nabízel možnost obdržet občanství
každému americkému Indiánovi, který se rozhodne na přiděleném území žít odděleně od
kmenu. Přelom v problematice udělování občanství pak přišel v roce 1924, kdy byl americkou
vládou vydán Indian Citizenship Act. Ten ustanovil, že všichni Indiáni bez občanství, narození
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na území Spojených států amerických, se stávají občany USA. Zároveň deklaroval, že udělené
občanství nemá žádný vliv na příslušnost ke kmeni. Na konci čtyřicátých let pak pod tento
zákon byli zahrnuti i původní Američané z oblasti Arizony a Nového Mexika, na které se
působnost zákona z počátku nevztahovala.66
Při porovnání obou skupin obyvatel je možné pozorovat, že u původních Havajanů
jasně převládala snaha federální vlády rychle a intenzivně asimilovat obyvatele ostrovů
s americkými hodnotami. Tomu mělo napomoci právě i automatické udělení občanství krátce
po anexi území. Naopak na příkladu amerických Indiánů je vidět, že otázka původních
Američanů byla pro federální vládu složité téma, které musela řešit dlouhodobě. Názorně je
tak možné sledovat, jak se měnily jednotlivé přístupy vlády, kdy nejdříve bylo prioritou umístit
původní Američany do rezervací, aby byl vytvořen prostor pro bezproblémovou expanzi bílých
osadníků směrem na západ. Později se ale cílem vlády stala asimilace Indiánů s „běžnými“
bílými Američany, jejíž součástí byl i snadnější přístup k americkému občanství.

6.2. Půda
Zatímco udělení amerického občanství nepatří pro mnohé z původních obyvatel mezi
nejdůležitější otázky, problematika půdy do této kategorie určitě spadá. Mnoho kmenů
považuje půdu za posvátnou, a proto tento aspekt hrál významnou roli například v odsunech
některých kmenů nebo vlastnictví určitých pozemků.
Co se týče Havaje, tak místní domorodci přisuzovaly půdě velkou důležitost. Důkazem
toho je skutečnost, že v místní kultuře už po staletí převládaly čtyři hlavní hodnoty, které byly
všeobecně sdíleny. Mezi ně patří ohana (rodina), lokahi (jednota), kokua (svépomoc
a vzájemná výpomoc) a právě malama aina (péče o půdu).67 Obyvatelé ostrovů byli zvyklí
pěstovat plodiny a pečovat o půdu společně, stejně tak jako užívat jejího bohatství. Velkou
změnou pro ně tak byl zákon Great Mahele, který v roce 1848 vydal král Kamehameha III. Ten
umožňoval soukromé vlastnictví půdy, což byla pro místní novinka.68 Do té doby patřila
všechna půda králi, zákon Great Mahele ji však rozdělil na třetiny – jedna třetina zůstala králi,
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druhá byla rozdělena mezi vlivné osoby a ta třetí připadla prostému lidu. Prostí Havajané si ale
často neuvědomovali význam soukromého vlastnictví a půdu často prodávali novým
usedlíkům za zlomek její skutečné hodnoty.69
Po anexi z roku 1898 přešla všechna půda, která do té doby patřila Havajskému
království, do rukou americké federální vlády. V roce 1921 poté Kongres Spojených států
amerických schválil takzvaný Hawaiian Homes Commission Act (HHCA). Tento zákon vyčlenil
přibližně 200 tisíc akrů z půdy původně patřící Havajskému království, které byly určeny pro
původní Havajany a měly sloužit jako malá náhrada za dříve ztracené pozemky. Tato půda byla
i nadále spravována federální agenturou. HHCA zároveň definoval „původního Havajana“ jako
každou osobu, která má alespoň 50 procent krve předků žijících na ostrovech před rokem
1778. V roce 1959 byl poté schválen takzvaný Hawaii Admission Act, tedy zákon o připojení
Havaje k unii. Jeho součástí bylo mimo jiné i převedení zbytku území, získaného po anexi,
z rukou americké vlády do vlastnictví státu Havaj. Tento převod byl doplněn seznamem pěti
účelů, jak nakládat s pozemky. Jedním z těchto cílů bylo také „zlepšení podmínek původních
Havajanů“. Stát ale tuto agendu nedokázal dostatečně kompetentně plnit, což se nakonec
promítlo i do podoby nové ústavy. Jedním z jejích bodů totiž bylo založení Office of Hawaiian
Affairs, tedy úřadu, který měl za úkol chránit kulturu a práva původních Havajanů a snažit se
pozvednout jejich životní úroveň. Právě tomuto úřadu předal stát Havaj v roce 1978 pravomoc
spravovat tyto pozemky, kterou má dodnes.70
V případě amerických Indiánů se situace vyvíjela jinak. Z důvodu expanze bílých
kolonizátorů směrem od východního pobřeží na západ chtěla americká vláda najít řešení, jak
zabránit jejich střetům s původními Američany. Zároveň s tím se snažila zajistit způsob, jak by
tito osadníci mohli získat a efektivně využívat půdu, která podle ní v rukou Indiánů pouze ležela
ladem. Řešení, které mělo vyřešit situaci, bylo vyhradit pro americké Indiány speciální
rezervace, ve kterých budou platit jejich vlastní pravidla. Původní Američané mnohdy neměli
na výběr, zda se vůbec chtějí na nová území přesunout. Asi nejznámějším případem je zákon
Indian Removal Act z roku 1830, podle kterého byli zástupci pěti kmenů sídlících v Georgii
a dalších státech amerického jihovýchodu nuceni přesunout se do rezervací na západ od řeky
Mississippi, přesněji v takzvaném Indiánském teritoriu (Indian Territory), dnes ležícím na
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území Oklahomy. Pozemky rezervací byly vyhrazeny speciálně pro indiánské kmeny, které si
určovaly své vlastní podmínky k tomu, aby se člověk mohl stát jejich členem. Z toho vyplývalo,
že nikdo, kdo nebyl indiánského původu, nemohl na území rezervací vlastnit půdu. Paradoxně
to ale neznamenalo, že by tato půda patřila kmenům původních Američanů, které osídlovaly
dané rezervace. Oficiálně byly pozemky kmenům poskytnuty americkou federální vládou za
účelem „blahobytu“ jejich členů. Přidělené pozemky pak byly rozděleny mezi členy rezervace
podle zákonů a zvyků každého kmene.71
Tento stav platil až do roku 1887, kdy byl v rámci politiky asimilace původních
Američanů praktikované federální vládou vydán takzvaný Dawes Act, pojmenovaný po svém
předkladateli, senátorovi Henry L. Dawesovi. Cílem tohoto zákona bylo rozbít kmenovou
soudržnost, a naopak otevřít komunity amerických Indiánů procesu asimilace s bílým
obyvatelstvem. V rámci Dawes Act byla zrušena dosavadní praxe přidělování půdy indiánským
kmenům. Naopak, půda na území rezervací byla přidělována jednotlivým členům těchto
kmenů podle předem určených pravidel. Hlava rodiny měla nárok na pozemek o rozloze
160 akrů, svobodná dospělá osoba na 80 akrů a každá osoba mladší 18 let na výměru 40 akrů
(podle dodatku z roku 1891 byly hodnoty upraveny na jednotnou výměru 80 akrů pro
jednotlivce). V případě, že všichni členové rezervace obdrželi svůj „příděl“, a v prostoru
rezervace byla stále k dispozici volná půda, Dawes Act stanovoval, že tento „přebytek“ bude
nabídnut k prodeji jakýmkoliv zájemcům, tedy i bílým osadníkům. Finance získané z prodeje
těchto pozemků poté putovaly americké vládě, která je dále měla použít na vládní programy
cílící na podporu vzdělání původních Američanů.72
Změnu přinesl až Indian Reorganization Act (IRA) vydaný v roce 1934, jehož autorem
byl John Collier, tehdejší komisař Úřadu pro indiánské záležitosti (Bureau of Indian Affairs,
zkráceně BIA). Ukázalo se totiž, že politika asimilace nebyla úspěšná. Navíc, od spuštění
Dawes Act právě do roku 1934 přišli původní Američané zhruba o dvě třetiny území. Zákonu
bylo, vzhledem ke stylu vlády tehdejšího prezidenta Franklina Delano Roosevelta, přezdíváno
„Indian New Deal“. IRA zakazoval jakékoliv další „příděly“ půdy, která ještě patřila kmenům,
členům rezervace. Zároveň omezoval možnost prodeje území v rámci rezervace bílým
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osadníkům. K prodejům mohlo dojít jen v případě, že byla půda prodána přímo indiánskému
kmeni žijícímu v rezervaci, zástupcům původních Američanů nebo potomkům současného
vlastníka. Všechna „přebytečná“ území navíc byla vrácena zpátky pod správu kmene.
Formálně tyto pozemky stále vlastnila americká vláda, což znamenalo, že byly vyjmuty
z povinnosti platit daně státu, ve kterém se nachází.73 Po konci vlády F. D. Roosevelta ještě
přišel poslední záchvěv asimilační politiky, kdy se začala praktikovat takzvaná Indian
termination policy, během níž některé kmeny ztratily federální uznání a zároveň přišly o jim
přidělené pozemky. Toto období pak nadobro skončilo v průběhu šedesátých let v době
rozmachu občanskoprávních hnutí.
Na problematice půdy je možné pozorovat podobný trend jako v případě udělování
občanství. Příklad Havaje ukazuje rychlou snahu Spojených států amerických o rozšíření svého
vlivu v nově získaném teritoriu, což bylo spojeno i s konfiskací pozemků dříve patřících
Havajskému království. Z následné vlny asimilace, která probíhala na ostrovech především do
období vstupu Spojených států amerických do druhé světové války, pak překvapivě částečně
vybočuje Hawaiian Homes Commission Act. Ten vyhradil pro původní Havajany část z dříve
zabavených pozemků, a to právě v době, kdy byla asimilace v plném proudu a na uchování
stylu života původních Havajanů federální vláda příliš důraz nekladla. Větší změnu pak přineslo
až oficiální připojení Havaje k USA, s nímž bylo spjato převedení pozemků do vlastnictví státu.
Ten jejich správu delegoval v roce 1978 do rukou Office of Hawaiian Affairs, tedy orgánu, který
se soustředí zejména na zlepšení podmínek původních Havajanů. Otázku půdy u amerických
Indiánů pak kromě asimilační politiky ovlivnila také expanze bílých osadníků směrem na západ.
Z toho důvodu docházelo k nuceným přesunům původních Američanů z jejich tradičních
území do zřízených rezervací. V průběhu let ale začala federální vláda klást větší důraz na
asimilaci Indiánů s americkým obyvatelstvem. To vyústilo ve zprivatizování části pozemků
v rezervacích. Do předchozích kolejí se situace částečně vrátila v roce 1934, a i přesto, že se
po druhé světové válce ještě objevily snahy o asimilaci, od šedesátých let poté převážil tehdejší
liberální proud i ve vztahu k otázce půdy původních Američanů.

Rice, „The Indian Reorganization Act, the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and a Proposed
Carcieri Fix, 577-583.

73

26

6.3. Federální uznání suverenity
Pravděpodobně nejdiskutovanějším tématem posledních let a desetiletí ohledně původních
obyvatel Havaje je otázka suverenity. Toto téma začalo být populární od 70. let 20. století
v době Havajské renesance, kdy se začal klást větší důraz na práva Havajanů.
Zastánci udělení suverenity staví svoje úsilí mimo jiné na odůvodnění, že federální
vláda do této doby uzavřela více než 160 zákonů týkajících se životních podmínek původních
Havajanů, především v oblasti zdraví, vzdělání, zaměstnání nebo bydlení. Těmito dokumenty
podle nich Kongres potvrdil speciální postavení původních obyvatel, jež by mělo být stvrzeno
formálním uznáním suverenity. Umístění původních Havajanů na seznam federálně uznaných
kmenů by znamenalo, že by jejich nově vzniklá vláda měla právo uplatňovat vlastní jurisdikci
na své občany, půda kmene by byla ve svěřenectví vlády Spojených států označená jako „území
původních obyvatel“, a mohla by si určit vlastní kritéria pro členství, legislativu, soudní systém
nebo zdanění vlastních občanů. Podporovatelé zařazení domorodých obyvatel na stejnou
úroveň jako původní Američané ve svých argumentacích často používají dva (již dříve zmíněné)
dokumenty, které považují za klíčové. Prvním z nich je Hawaiian Homes Commission Act z roku
1920, kterým byla domorodým obyvatelům přidělena část pozemků bývalého Havajského
království jako odškodnění za ztráty způsobené kolonizací ostrovů. Druhým dokumentem je
pak Apology Resolution z roku 1993, ve kterém americká vláda přiznává účast na nelegálním
svržení Havajského království a uznává, že se havajský lid nikdy oficiálně nevzdal svých práv na
suverenitu, stejně tak jako tehdejší havajská monarchie. I přesto, že prohlášení v sobě
obsahuje doložku říkající, že žádná část rezoluce nemůže být použita k vyvolání soudního
sporu proti Spojeným státům, pro zastánce suverenity se jedná o důležitý dokument hájící
jejich snahy.74
Symbolem boje za federální uznání je výše zmíněný Akaka Bill. Tento zákon byl
senátorem Danielem Akakou v Kongresu předkládán opakovaně již od roku 2000. Prezident
George W. Bush během své vlády nicméně prohlásil, že by tento zákon vetoval, protože by
rozděloval Američany na základě rasy. Naopak větší šance pro tento návrh se otevřela po
zvolení Barracka Obamy (samotného narozeného na Havaji) americkým prezidentem. Ten
vyhlásil podporu návrhu zařazení původních Havajanů na úroveň indiánských kmenů
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podporu.75 Akaka Bill však prošel jen na úrovni Sněmovny reprezentantů a odborných
sněmovních a senátních komisí, nikdy ale neprošel na půdě Senátu.
Naopak odpůrci zákona Akaka Bill a federálního uznání argumentují tím, že tato
iniciativa vzešla od jednoho senátora, sice zvoleného za stát Havaj, ale ne přímo od havajského
lidu. Část z nich totiž zařazení mezi indiánské kmeny nepovažuje za řešení, protože by byli
označeni jako jeden z „vnitrostátních závislých národů“ („domestic dependent nations“). Tito
lidé naopak žádají úplnou nezávislost na Spojených státech amerických. Pro podporu těchto
snah používají argument, že v minulosti byli nezávislým státem uznaným všemi tehdejšími
mocnostmi, a připraveni o svou nezávislost byli porušením mezinárodního práva. Obávají se
tak, že formálním uznáním americkou vládou by na poli mezinárodního práva potvrdili
příslušnost k USA a ztratili naději na zisk samostatnosti.76
V případě amerických Indiánů byly jejich kmeny průběžně právně uznávány na základě
smluv s americkou vládou. První systémovější krok přinesl až v roce 1934 Indian
Reorganization Act, který jednoznačně federálně uznal ty kmeny, jež měly s vládou uzavřený
smluvní vztah. Zároveň byly do IRA zahrnuty i některé další, do té doby neuznané kmeny.
Během 50. a 60. let však byla uplatňována, jak již bylo zmíněno, takzvaná termination policy,
v jejímž rámci došlo k ukončení vztahů vlády s některými kmeny, které byly považovány za
dostatečně schopné vlastní samosprávy, a tedy nadále nepotřebující federální dohled nebo
výhody. S částí těchto kmenů byl od 70. let smluvní vztah obnoven, rozhodně však ne se všemi.
V roce 1978 byl následně Úřadem pro indiánské záležitosti vytvořen proces pro federální
uznání, určený kmenům nezahrnutým v rámci IRA. Toto uznání mělo kmenům zajistit přístup
ke všem výhodám určeným původním Američanům. V rámci tohoto procesu musely být
splněny následující podmínky:
1) kmen musel být před rokem 1900 označen za komunitu amerických Indiánů,
2) musel zahrnovat historicky existující a odlišující se komunitu lidí,
3) musel mít politický vliv nad svými členy,
4) musel mít předem daná kritéria pro členství

„Obama supports Akaka bill recognizing Hawaiians,“ The Honolulu Advertiser, staženo dne 4.5.2019,
http://the.honoluluadvertiser.com/article/2008/Jan/23/br/br4378105926.html.
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5) a musel se skládat ze členů, kteří byli potomky zástupců historických indiánských
kmenů a kteří zároveň nebyli zapsáni v žádném jiném kmeni.77
Kontrolu nad plněním těchto pravidel a posuzování žádostí mělo na starosti BIA
spadající pod Ministerstvo vnitra Spojených států amerických. Skutečnost, že se nehledí jen na
historii, ale že v rozhodování hraje velkou roli názor BIA, dokazuje fakt, že řada kmenů, které
na kontinentu žili ještě před příjezdem Evropanů, stále není federálně uznána. Na východním
pobřeží USA pak existují také kmeny, které jsou uznány na státní úrovni, nikoliv však na té
federální, což znamená, že jejich členové nemají nárok na výhody poskytované americkou
vládou. Je však nutno dodat, že ani kmeny, které již na vládním seznamu jsou, si často nepřejí
jeho další rozšiřování, a to z důvodu, že by se o (podle nich už tak nedostatečné) příspěvky od
vlády musely dělit ještě s větším počtem kmenů.78 V současnosti je ve Spojených státech
amerických 573 federálně uznaných kmenů.79
Kritérium federálního uznání je velmi významné, zároveň je však jeho komparace
z důvodu časové rozdílnosti nejsložitější. Hlavní podstatou tohoto srovnání je skutečnost, že
původní Havajané nepatří mezi federálně uznané kmeny. Nevztahují se na ně tak práva
a povinnosti určené indiánským kmenům s federálním uznáním. Velký vliv na udělování
suverenity indiánským kmenům měl zrovna praktikovaný styl politiky. Vzhledem k tomu, že
k federálnímu uznávání kmenů původních Američanů docházelo již krátce po vzniku USA,
nastalo tak střídání období, která uznávání nebyla nakloněna, s příznivějšími érami. Naopak,
Havajané o suverenitu usilují v době relativně liberálního stavu politiky podporujícího mimo
jiné i práva menšin, který panuje od 60. let 20. století v podstatě do současnosti. Zařazení
Havajanů na seznam federálně uznaných kmenů je tak stále aktuálním tématem, které je
v řešení. Část domorodých ostrovanů ale vystupuje proti tomuto uznání, protože má pocit, že
by jim odebralo možnost získat úplnou nezávislost.

Margo S. Brownell, „Who Is an Indian? Searching for an Answer to the Question at the Core of Federal Indian
Law,“ University of Michigan Journal of Law Reform 34, č. 1 (2000): 301-305,
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Závěr
Vztah americké federální vlády s původními Havajany je odlišný od vztahu s většinou ostatních
obyvatel USA. Domorodí ostrované se těší zvláštnímu postavení, na které mají nárok
především z důvodu historických událostí. V podobné situaci jsou i zástupci původních
Američanů. Tato práce ale ukazuje, že i přes částečně podobné historické osudy obou skupin
se jejich pozice v rámci federální vlády liší.
Komparace přístupu vlády k původním Havajanům a americkým Indiánům byla
provedena na základě 3 kritérií. V souvislosti s udělením amerického občanství oběma
skupinám hrála roli uplatňovaná politika asimilace. Rozdíl byl však v tom, že v případě Havaje
bylo občanství jedním z prvních opatření této politiky, zatímco u Indiánů v pevninské části USA
ho bylo možné získat jen určitými způsoby a jeho celoplošné udělení přišlo na řadu až po
několika desítkách let asimilačních snah. To bylo způsobeno také tím, že Havaj byla pro
Spojené státy nově získaným teritoriem, v němž chtěly rozšířit svůj vliv a zároveň musely
vyřešit otázku národnosti místních obyvatel, dříve občanů Havajského království. Oproti tomu
u amerických Indiánů k tomuto kroku vládu nic vyloženě netlačilo. Paradoxně tak původní
Havajané získali americké občanství dříve než řada původních Američanů.
Otázka půdy je v případě obou skupin poměrně odlišná. Největší rozdíl je v tom, že
zatímco řada indiánských kmenů má svoji rezervaci, původní Havajané sice žijí v komunitách,
ale ne v rezervacích. Reálně tak neexistuje přesně vymezené území, které by jim mělo patřit.
Obecně se tak ve spojitosti s územím původních Havajanů mluví o veškerých pozemcích, které
před převratem patřily Havajskému království. Ty po anexi logicky připadly Spojeným státům,
které část z nich v roce 1921 vyčlenily pro potřeby původních obyvatel ostrovů. Tento krok,
který byl ve své době poměrně v rozporu s tehdejší politikou, je dodnes zastánci nezávislosti
Havaje považován za uznání viny USA a snahu o alespoň částečnou kompenzaci historického
příkoří. Poté, co se Havaj stala oficiálně státem USA, byl zbytek těchto pozemků předán do
rukou státu. To je rozdíl oproti situaci původních Američanů, kde jsou sice pozemky rezervací
ve správě vlád jednotlivých kmenů, zůstávají ale nadále ve vlastnictví federální vlády.
V minulosti se sice objevily během éry asimilačních politik snahy o osobní vlastnictví pozemků
na území rezervací, od těch ale bylo od roku 1934 upuštěno a zbylé, nikým nevlastněné
pozemky, byly navráceny do správy kmenům.
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Při srovnání obou skupin obyvatel hraje roli poměrně velký časový rozdíl. Zatímco
kmeny původních Američanů uzavíraly s americkou vládou smlouvy už v průběhu 19. století,
Havajanům jsou speciální podmínky udělovány až na výjimky především od oficiálního vstupu
do unie v roce 1959. V případě amerických Indiánů se na federálním uznávání opět podepsal
tehdejší politický plán. V době prosazování asimilačních politik k uznávání prakticky
nedocházelo, v některých případech bylo toto uznání dokonce odebráno. V dobách politické
liberalizace se naopak práva jednotlivých kmenových vlád rozšiřovala. Na tomto modelu tak
lze vidět pomyslnou sinusoidu podle aktuální politické situace. Naopak u původních Havajanů
se otázka suverenity řeší výrazněji až od 70. let 20. století. To znamená, že Havajané na rozdíl
od Indiánů „nezažili“ politiku asimilace, a tak při své snaze o federální uznání přímo nenarazili
na problém nepříznivé politické situace. Právě to může být důvodem, proč jsou jednání
o získání suverenity, ačkoliv se jedná o dlouhotrvající proces, stále aktivní. Situaci ale
komplikuje to, že ani samotní Havajané nejsou v otázce federálního uznání jednotní, a někteří
z nich ho naopak považují za překážku v boji za úplnou nezávislost na USA.
Samotnou komparaci poměrně ztěžoval fakt, že je u obou stran potřeba sledovat jiné
časové rozmezí. U původních Havajanů se jedná o dobu od roku 1898, přičemž o některých
záležitostech, jako je například federální uznání, se doposud teprve jedná. Za to vztahem
s Indiány se federální vláda zabývala už mnohem dříve. Je tedy otázkou, zda by pozice obou
skupin byla podobnější, pokud by se s ní americká vláda potýkala ve stejném období.
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