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V maju smo brali knjigo Linde Tuhiwai Smith. Knjigo si lahko izposodite v Humanitasovi Hiši svetov.* 

Linda Tuhiwai Smith je kritična učenjakinja kolonializma v akademskem izobraževanju in raziskovanju. 

Je tudi ena izmed vodilnih svetovnih učenjakinj na področju staroselskega raziskovanja. Knjiga 

Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples velja za eno najvplivnejših del na 

področju staroselskega raziskovanja. Brali smo tretjo, revidirano in razširjeno izdajo iz letošnjega leta. 

Raziskuje odnos med znanstvenim raziskovanjem in zapuščino kolonializma ter se sooči z dejstvom, 

da je bilo za kolonizirane raziskovanje pogosto neločljivo povezano s kolonialnim izkoriščanjem. 

Osredotoča se torej na presek med raziskovanjem in staroselskimi ljudstvi. Osredotočena je na 

kontekst, v katerem se raziskovalna vprašanja in problemi oblikujejo in konceptualizirajo ter na vpliv 

raziskovanja na sodelujoče in njihove skupnosti, v tem primeru predvsem staroselske skupnosti. 

Raziskovanje avtorica razume kot institucijo, ki je usidrana v globalni sistem imperializma in moči. 

Namen knjige je predvsem kritično poseči v razmerja med raziskovalci (večinoma ne-staroselci) in 

raziskovanimi (večinoma staroselci in staroselke), med kolonizirajočo institucijo znanja in 

koloniziranimi skupnostmi. V prvi vrsti pa je pisana iz vidika staroselskega pogleda na raziskovanje. 

Prvi del knjige je posvečen dekonstrukciji Zahodnega raziskovanja in vedenja ter problematiziranju 

kolonializma in imperializma. Kritičen pogled na kolonializem in imperializem ter Zahodne prakse 

pridobivanja znanja nas uvede v drugi del knjige, ki je posvečen problematikam, o katerih se trenutno 

govori med staroselskimi skupnostmi in so povezane z njihovimi prioritetami ter težavami s katerimi 

se srečujejo. Osredotoča se na različne pristope in metodologije, ki se jih razvija zato, da bi bilo 

raziskovanje z in med staroselci in staroselkami bolj spoštljivo, etično in uporabno za staroselske 

skupnosti. 

Avtorica torej začenja s kritičnim pogledom na imperializem, zgodovino, pisanje in teorijo. Prispe do 

zaključka, da je za staroselce in staroselke potrebno metode raziskovanja, teorije na katerih slonijo in 

načine pisanja, ki se uporabljajo, pred uporabo kritično analizirati oz. dekolonizirati. Kar ne pomeni 

nujno popolnega zavračanja zahodnih pogledov, ampak razumevanje le-teh skozi staroselsko 

perspektivo. Kljub temu pa »Zahodni način« raziskovanja za staroselske skupnosti predstavlja pristop, 

ki predpostavlja, da so Zahodne ideje o najbolj temeljnih stvareh, kot so npr. čas in prostor, edine, ki 

so racionalne, ki lahko razložijo svet, realnost, razumejo družbeno življenje in ljudi. Je pogled na svet, 

ki vzpostavlja sisteme in oblike vladanja ter vstavi te ideje v prakse institucij (npr. šolstvo). Te prakse 

nato določijo, kaj je legitimno raziskovanje in kdo so legitimni raziskovalci.  

Kolonializem pa pomeni tudi vsiljevanje Zahodne avtoritete nad vse aspekte staroselskih znanj, 

jezikov in kultur. Najpomembnejši način za vsiljevanje te superiornosti predstavlja kolonialno 

izobraževanje in šolstvo. Kolonialni sistem izobraževanja je istočasno poskrbel za to, da se je 

staroselska znanja in jezike zanemarjalo in zatiralo ter da se je razvijalo načine, kako vladati 

staroselskim skupnostim in jih obvladovati. Avtorica poudari tudi to, da ne smemo pozabiti, da 

imperializem ni stvar preteklosti, temveč je zelo prisoten tudi v sedanjosti. Trenutni projekti 

koloniziranja predstavljajo predvsem poskuse vlad in korporacij, da poplavijo ozemlja za gradnjo 

jezov, da uničijo tropske gozdove za kopanje zemlje pod njimi ... V zaključku prvega dela avtorica 

torej predstavi različne primere še prisotnih kolonizatorskih praks. 



Nato preidemo v drugi del knjige, ki se osredotoča na razvoj na področju raziskovanja kot so ga 

konceptualizirali staroselci  in staroselke kot tudi raziskovalci in raziskovalke v staroselskih 

skupnostih. Iz tega konteksta se razvija staroselsko raziskovanje, ki v ospredje postavlja probleme 

staroselcev, njihove prakse in njihovo participacijo kot raziskovalci in raziskovani. Tu nam avtorica 

predstavi splošen raziskovalni program staroselcev. 

V nadaljevanju se delo osredotoča na razvoj staroselskih iniciativ na področju raziskovanja in 

razpravlja o načinih, kako je staroselski raziskovalni program artikuliran. Dve poglavji sta posvečeni 

tudi študijam primerov, kjer prej predstavljeno teoretsko podlago aplicira na primere. Eden izmed 

teh govori o različnih načinih vključevanja Maori skupnosti v proces raziskovanja, kjer skupnost 

prevzame aktivno vlogo in začne postavljati svoja raziskovalna vprašanja. Zadnji del knjige se 

osredotoča na vloge raziskovanja pri staroselskih bojih za družbeno pravičnost ter povezavi med 

staroselskim aktivizmom in raziskovanjem. Do neke mere je knjiga namenjena raziskovalcem, ki 

delajo z, ob in za tiste skupnosti, ki so se odločile, da se bodo identificirale kot staroselske. V zadnji 

instanci pa to ni tehnična knjiga o raziskovalnih metodah, temveč je delo, ki postavlja prakso 

raziskovanja v širok zgodovinski, politični in kulturni kontekst ter nato razišče njegovo kritično naravo 

znotraj teh dinamik. 

Delo je ključen prispevek tako k praksi dekoloniziranja metodologije in praks raziskovanja, kot tudi k 

bojem proti družbenim nepravičnostim in zatiranju staroselskih ljudstev. Predstavlja načine, kako 

lahko pride do ustvarjanja alternativnih metod in znanj, odrešenih kolonializacijskih in 

imperialističnih idej prevlade Zahoda ter njegovih idej, teorij in načinov vedenja. 

 

 

*V Hiši svetov je na voljo zbirka raznolikih gradiv (strokovne publikacije, leposlovje, filmi, igre, knjige 

za otroke idr.), ki jo vsako leto nadgrajujemo, prav tako pa v okviru Hiše svetov organiziramo javne 

dogodke kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovori z gosti in gostjami, delavnice, 

fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljični večeri... Tako pri izboru novih gradiv 

kot pri organizaciji dogodkov poskušamo slediti aktualnim družbenim tematikam in se jih lotevamo 

skladno s trendi globalnega učenja. 

 


