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Teritoryo 
         Pagkilala 

 
Ang gawaing ito ay nagaganap sa mga ninuno, tradisyonal at 
hindi naka-access na mga teritoryo ng SEMYOME 
(Semiahmoo), q̓ ic̓ əy̓ (Katzie), kʷikʷəƛ̓ əm (Kwikwetlem), q̓ 
ʷɑ: n̓ ƛ̓ ən̓ (Kwantlen),qiqéyt (Qayqayt), xʷməθkʷəy̓ əm 
(Musqueam) at sc̓ əwaθən məsteyəxʷ (Tsawwassen) Mga 
Unang Bansa. Ang kaalaman, tradisyon at nagpapatuloy na 
mga kontribusyon ng mga pamayanang ito ay makabuluhan 
sa pagbibigay ng konteksto sa gawain nito mapagkukunan. 
Nagbibigay kami ng respeto sa kanilang Mga Matanda sa 
nakaraan, kasalukuyan at umuusbong.  
Ang Surrey First Peoples Guide ay nais magpasalamat 
kay Chief Harley Chappell ng Semiahmoo First Nation 
at Chief Marilyn Gabriel ng Kwantlen First Nation 
para sa pagbibigay ng kanilang karunungan, 

katotohanan, at pagbabahagi ng kanilang taos-pusong 
hangarin para sa kanilang mga komunidad. Ang mga 
panayam na ito ay isinasagawa sa isang oras kung 
kalian ang mga pamayanan na ito ay dumaan sa hindi 
kapani-paniwala na mga hamon. Ang aming mga 
kamay ay umakyat sa walang pagod na pagsisikap ng 
mga Land-based Nations na igiit ang kanilang mga 
karapatan, hindi lamang para sa kanilang sarili ngunit 
saisang paraan na nakakaapekto sa lahat ng mga 
katutubo sa rehiyon. Ipinapakita sa atin ng pamumuno 
na ito ang diwa ng mga batas na nakabatay sa lupa, 
mga sistema ng pananagutan at mga mahahalagang aral 
na mayroon dito mula pa noong una. 

Pasulong

 

Len Pierre, Katzie First Nation 

ə́y̓ swéyəl (magandang araw) & mí ce: p kʷətxʷíləm 

(maligayang pagdating). Ang pangalan ko ay Len Pierre, ang 

pangalan ng aking ninuno ay Puleeqweeluck, 

Ako ay Coast Salish mula sa Katzie First Nation, isa sa mga 

host na teritoryo ng munisipalidad ng Surrey. Sa iyo sinasabi 

kong hay cxʷ q̓ ə (salamat). Salamat sa pagiging narito, para 

sa pagkuha ng patnubay na ito, pagbabasa nito, panloob na 

ito, pagsandal sa iyong pag-usisa, na may pakiramdam ng 

pagkakaisa, at isang pakiramdam ng kababaang-loob. 

 

Salamat sa pagigingdito, ang iyong presensya at pakikilahok 

saang pag-aaral, pag-unawa at pagbuo ng relasyon ng mga 

First People ay hindi maaaring maliitin. 

Mga Bayang ito, na isinulat ng mga katutubo at sa loob ng isang 

pananaw ng Katutubo ay isang pagdiriwang, isang progresibong 

hakbang sa tamang direksyon tungo sa pag-aaral, pag-unawa at 

paggalang sa orihinal at mga Unang Tao ng mga lupain na 

tinawag mong tahanan. 

Sa pagbabasa at pag-aaral ng dokumentong ito, hinihimok ko 

ang bawat isa sa inyo na magtakda ng isang balak na 

panatilihing bukas ang puso at buksan ang isip sa kung ano ang 

iyong matututunan. Hindi lamang sa pagbabasa ng gabay na ito, 

ngunit upang magpatuloy na hawakan ang puwang na iyon sa 

iyong puso at isipan matagal na matapos mong basahin ito. 

Kami, ang Unang Tao, ay nasa lupang ito mula pa noong simula 

ng oras. Mayroon tayong sinaunang kaalaman at karunungan ng 

lupa, tubig, at hangin na lahat ay labis nating tinatamasa 

Sa ngalan ng mga tao, Mga Bansa, at mga lupain na tinawag 

mong tahanan, maligayang pagdating sa bawat isa sa iyo! 

Maging maayos, ipagpatuloy ang iyong pag-aaral tungkol sa 

lupa at sa Unang Tao, at palagi 

tandaan na pakitunguhan ang bawat isa nang may pakikiramay. 

Iyon ang mga batas ng lupa dito. 

-Len Pierre, Katzie First Nation 
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Maligayang 
Pagdating 
Ang Surrey First Peoples Guide para sa Mga Bagong 

dating ay isang tugon sa panawagan para sa tumpak na 

mapagkukunan sa Mga Unang 

Tao sa Canada mula sa isang pananaw ng Lumad. Noong 

2018, pinagsama-sama ng Indatives at Newcomer Youth 

Dialogues Project ang mga kabataan mula sa parehong 

pamayanan na magkasama sa Kwantlen First Nation 

upang malaman ang tungkol sa kani-kanilang buhay na 

karanasan at upang maitaguyod ang pagkakaisa. Sa 

pamamagitan ng mga dayalogo na ito, iniulat ng mga 

bagong dating na kabataan na ang maling paniniwala 

tungkol sa mga katutubong tao ay na-normalize (nakuha) 

kaagad pagdating sa Canada. Ipinapahiwatig nito na ang 

diskriminasyon laban sa mga Katutubo ay isang 

pamantayan sa Canada at kailangang maagapan na 

maagapan. 

 

Sa mapagkukunang ito, magbibigay kami ng 

impormasyon sa mga tradisyunal na protokol, 

kasaysayan, at kasalukuyang katotohanan ng Katutubo, 

Ang mga Metis, at mga Inuit na tao sa Canada, at 

tinutugunan ang mga karaniwang maling kuru-kuro 

tungkol sa Unang Tao ng lupa na ito .. Sa pamamagitan 

ng pag-aampon ng isang diskarte na nakasentro sa 

pamayanan, hinahangad ng dokumentong ito na itaas at 

mapalakas ang boses ng mga Land-based na Bansa 

na sinasakop ni Surrey. Malalaman ng mapagkukunang 

ito ang matitigas na katotohanan,bumuo ng isang 

pundasyon para sa pagbabahagi ng pag-unawa, at 

ipagpatuloy ang mahalagang gawain ng pagbuo ng 

pagkakaisa sa pagitan ng mga katutubong at mga bagong 

komunidad sa Surrey. 

 

Noong 2014, inilabas ng Lungsod ng Vancouver ang 

Unang Mga Tao Patnubay para sa Mga Bago. Ang 

malawak na ulat na ito ay nag-aalok ng malinaw na 

impormasyon tungkol sa mga katutubo, Métis at mga 

Inuit na tao sa Canada. Ang may-akda, si Kory Wilson, 

ay ngayon na ng Executive Director ng Indatives 

Initiatives at Pakikipagtulungan sa British Columbia 

Institute of Technology (BCIT). Lumikha si Kory ng 

isang libre, interactive, online na kurso na tinawag na 

Mga Modyul ng Kamalayan ng Lumad.  

 

 

Ituturo ng ulat na ito ang gawain ni Kory upang matiyak 

na hindi namin pagdodoblein ang aming mga pagsisikap 

at lumilikha kami ng puwang upang maiangat ang mga 

tinig ng mga lokal, pinuno na nakabatay sa lupa at mga 

miyembro ng komunidad. Hawak ng mga may-akda ang 

aming mga kamay kay Kory tungkol sa mga taon ng 

dedikadong gawain na ginawa niya upang lumikha ng 

mga de-kalidad na mapagkukunan tungkol sa mga 

katutubo. Inaasahan naming igalang ang mga manunulat, 

tagatago ng kaalaman at Mga Matandang nagawa ang 

gawaing ito sa harap namin sa isang mabuting paraan. 

 
Upang mai-access ang libre, interactive na Mga Module ng 

Kamalayan ng Lumad ng BCIT:https://www.bcit.ca/ind 

Native-services/resources/ katutubong modules / 

 

Upang ma-access ang Gabay sa Pinagsasama-sama na Mga 

Pundasyon ni Kory Wilson: 

https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/ 
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Ang mapagkukunang ito ay tumutukoy sa malawak na 

pagsasaliksik na isinagawa sa huling limang taon ng Surrey 

Urban Indigenous Leadership Committee (SUILC). Ang 

komite ay isang koalisyon ng mga lokal na Indibidwal at di-

katutubong organisasyon na may isang makabuluhang 

koneksyon sa populasyon ng Lumad sa Surrey. Ang 

pananaliksik at pagkukusa ng SUILC ay nagbigay ng 

mahahalagang mga natuklasan sa komunidad ng Katutubo sa 

Surrey. Ang gawaing ito ay nakakataas ng lokal, karunungan 

ng Katutubo at Métis,na nagtataguyod para sa mga 

pangangailangan ng pamayanan. 

Binabalangkas ng SUILC ang apat na prayoridad sa kanilang 

ulat sa Lalawigan ng BC: 1 Pagbawas sa kahirapan sa bata ng 

Katutubong katutubong; 2 Lumilikha ng mas maraming mga 

pagpipilian sa tirahan ng Katutubo; 3 Ang pagtataguyod ng 

imprastraktura para sa muling pagkabuhay ng pamayanan at 

pangkulturang; 4 Pagtugon sa laban sa Katutubong rasismo. 

 

 
Ang Surrey First Peoples Guide ay gagamit ng isang 

pamamaraan na nakasentro sa pamayanan na nagpapataas ng 

mga kwento ng mga Land-based Nations, populasyon ng 

lunsod, at mga kampeon ng Katutubo. Ang Anti-Lumad na 

rasismo ay isang pangkaraniwang karanasan para sa mga 

Katutubo na naninirahan sa Surrey. Ang rasismo at mga 

stereotype ay negatibong nakakaapekto sa mga katutubo sa 

maraming mga larangan ng buhay, kabilang ang kalusugan, 

hustisya, edukasyon, at mga serbisyong panlipunan. Kapag 

na-normalize ang mga stereotype na ito sa lahi, nahaharap 

ang mga katutubong sa mas malaking hadlang sa kanilang 

mga komunidad. Ang aktibong pagtatanggal sa mga 

stereotype na ito at gawing normal na mga bias ay gagana 

upang matiyak na ang mga katutubo, Metis, at mga taong 

Inuit sa Surrey ay nabubuhay na malaya sa kolonyal na 

pinsala. 

 

 

Aboriginal (n): 

Mga taga Aboriginal: Ang Seksyon 35 (2) Saligang Batas, 

1982 ay tumutukoy sa mga taga Aboriginal na tao upang 

isama ang mga: Indian, Inuit, Métis.Parehong 

Katutubong(Indigenous) at taga Aboriginal ay mag ka 

sama-sama na mga pangngalan para sa First Nations, Inuit, 

at Métis. 

Mahalagang tandaan na madalas may mga rehiyonal at 

pansariling na kagustuhan para sa mga tuntunin . 

 

Aboriginal mga karapatan at 
pamagat (n.): 
“Ay mga karapatan itong dumaloy mula sa katotohanan na 

mula pa noong unang panahon ang mga 

katutubo(Indigenous) ay patuloy na hindi maalala na 

sinakop ang lupaing ito na ngayon ay tinatawag na 

Canada.Ang mga katutubong(Indigenous) mga Tao ay may 

karapatan at itoy naiiba.sa ang mga di-katutubong taga-

Canada at hindi sila maaaring alisin o kaya , naisabatas ang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang mga taga aboriginal sa Canada ay mayroon ga arapatan 

at Pamagat ito ay kilalanin at inoprotektahan ng batas sa s. 

35 ng Batas sa konstitusyon , 1982. Ang Seksyon 35 ay ang 

mga sumusunod: 

35. 35. (1) Ang mga umiiral na mga karapatan sa taga 

aboriginal at kasunduan ng mga katutubong tao ng Canada 

ay kailangan kilalanin at kumpirma dito. " 

 

Ang Ta ga Aboriginal ay may titulo at karapatan na gamitin 

at sakupin ang lupa.At Sang ayon sa Batas ay Pareho silang 

protektado sa paglilitis ng s.35 ng Batas sa Batas ng Batas, 

1982. Mula noong 1982, ang kahulugan ng titulo at lawak ng 

taga Aboriginal ay may Karapatan ay naging paksa ng 

maraming paglilitis ng Katutubo(Indigenous) sa Canada. " 

 

Unang Pakikipag-ugnayan (n.): Nang dumating ang mga 

kolonisador, ang mga katutubo(Indigenous) ay nag-usap at 

inaayos sa mga komplikadong, nag sariling pamahalaan ng 

mga bansa sa buong Hilagang Amerika. Ang paglilihi ng” 

pakiki ugnayan”( "contact") o "pagtuklas" ay hindi wasto, 

dahil ang mga Katutubong tao(Indigenous) ay umiiral sa Isla 

pagong( Turtle Island) sa loob ng libu-libong taon. 

Mga kahulugan  
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Magparamdam ( Assimilate (v.), 
asimilasyon (n.): 
"Hinihimok sila o pinipilit na talikuran ang kanilang 

kultura, wika, at pamumuhay, at gamitin ang kultura ng 

mga kolonisador." 

 
Baybayin(Coast Salish) (n.): 

"Ang baybayin Salish ay ibig sabihin na ginagamit para sa 

pangkat ng mga katutubo(Indigenous) at may bahagi sa wika 

na mga katutubo ng Pacific Northwest, nakatira sa British 

Columbia at sa hilagang-kanlurang Estados Unidos. 

Ang Baybayin Salish ay isang teritoryo na sinakop hangganan 

ng Canada-US mula sa hilagang bahagi ng Golpo ng Georgia 

hanggang sa Oregon, at sumasaklaw sa ibabang kalahati at 

silangang bahagi ng Pulo ng Vancouver, lahat ng Mababang 

karagatan at karamihan ng Puget Sound at ang Olimpiko ng 

Isla. 

Ang baybayin ng karagatan na dating kilalang Strait of 

Georgia.Golpo ng Georgia, Kipot ng Juan de Fuca at 

Puget sound. Taong 2010 ay opisyal na pinalitan ng Salish Sea 

bilang parangal sa mga Unang mga Tao (First Peoples) na 

nakatira sa kanilang baybayin. " 

Kultura (n.): 
“Isang pagpapahayag ng pananaw sa mundo ng isang 

pamayanan at natatanging ugnayan sa lupa. Ang mga 

katutubong kultura sa buong Canada ay nag nag kakaiba, 

ngunit may mga pagkakapareho sa kanila.Ayon sa kaugalian, 

ang kanilang mga lipunan ay komunal: bawat miyembro ay 

may papel at responsibilidad, pantay-pantay sa pagitan ng 

kalalakihan at kababaihan, pinahahalagahan ang kalikasan, at 

paikot ang buhay ” 

 

 

 

 

 

Kolonisation (v.), 

kolonisasyon (n.): 

"Mayroong isang grupo ng mga tao na gustong kolonisahin 

kung saan ang isang pangkat ng mga tao para lumilipat sa 

teritoryo o lugar.Ang isa pang pangkat na sa huli ay nag 

kolonisasyon at ang buhay ng mga kolonisador. Ang 

kolonisasyon ay nangyari sa buong mundo: ang British at 

French sa Hilagang Amerika; ang British sa India; ang 

Dutch sa South Africa; ang mga Espanyol sa Latin America; 

at ang Portuges sa Brazil. Ngayon maraming mga 

katutubong(Indigenous) grupo ang nabubuhay na may mga 

epekto ng kolonisasyon at nakikipaglaban sila para sa 

pagpapasya sa sarili. " 

"Ang kolonisasyon ay nangyayari kapag ang isang bagong 

pangkat ay gumagamit ng kontrol sa isang katutubong 

pangkat. Ang mga kolonisador ay nagbabadya ng kanilang 

sariling mga pagpapahalaga sa kultura, relihiyon at batas, at 

gumawa ng mga patakaran na pabor sa kanila, at laban sa 

mga Katutubo.(Indigenous) Sinamsam nila ang lupa at 

kinokontrol ang pag-access sa mga mapagkukunan at 

kalakal. Bilang isang resulta, ang mga katutubo(Indigenous) 

ay nakasalalay sa mga kolonisador. " 

 

Matanda (n.): 

"Sa mga katutubong kultura, ang mga Matatanda ay 

binigyan ng igalang. Ang nakakatanda ay may edad at 

kaalaman tungkol sa kasaysayan, mga pagpapahalaga at mga 

aral ng kanyang kultura. Ang mga nakakatanda ng katutubo 

ay mananatili nilang ibahagi ang kanilang kasaysayan 

pasalita. 

 
Para sa kanilang kaalaman, karunungan at pag-uugali, ang 

mga matatanda ay mahalagang huwaran at guro sa lahat ng 

miyembro ng pamayanan. Ang mga nakatatanda ay may 

mahalagang papel sa pagpapanatili ng tradisyon ng pagdaan 

sa mga kasaysayan ng oral.
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Enfranchisement(n.): 

Ang Enfranchisement ay isang legal na proseso upang wakasan 

ang katayuan ng Katutubong tao at mga karapatan sa katayuan 

at upang igawad ang buong pagkamamamayan ng Canada. 

Ang prosesong ito ay una na kusang-loob sa ilalim 

ang Unti-unting Batas sa Kabihasnan ng 1857 at maging legal 

na sapilitan sa Batas ng India noong 1876, na kung saan ay 

nakalagay hanggang 1961. Ang layunin ng enfranchisement 

ay ang pagsasama-sama ng mga 'sibilisadong' indibidwal at 

Mga 
Banda sa naninirahan sa lipunan at nangangahulugan na ang 

mga kalalakihang katutubo ay maaaring pagmamay-ari ( 

binawas mula sa inilaan na mga lupang ipinagreserba) at 

bumoto sa halalan ng Panlalawigan at Pederal (ang mga 

kababaihang Katutubo(Indigenous) ay hindi binigyan ng 

anumang mga ligal na karapatan sa panahong iyon). Ang 

Enfranchisement ay nagpatuloy hanggang 1985, sa mga kaso 

kung saan, kapag ang isang babaeng Katutubo ay nagpakasal 

sa isang hindi katutubo(Indigenous), mawawalan siya ng 

katayuan. 

 
Sa enfranchisement, mawawalan ng katayuan ang mga may 

hawak ng katayuan kung sila ay: 

 
• Naglingkod sa Canadian Armed Forces 

• Nakapagtapos ng kolehiyo o unibersidad degree 

• Umalis sa kanilang tinutulugan bahay na reserbang para 

mahabang panahon, dahilan sa para mag trabaho 

• Naging Isang inorden na ministro 

• Naging isang propesyonal, halimbawa: Isang doktor o bogado 

 
First Nation (n.) Unang Nation: 

"Sa Canada, ang Unang bansa (First Nations) ang naunang 

mga tao.Ang mga taong katutubo(Indigenous) at hindi kilala 

bilang Inuit o Métis. Noong Kapanahunan, ang mga taong 

First Nations ay tinutukoy bilang "Indians". Mayroong 634 

Unang Mga Bansa sa buong Canada at higit sa 60 

magkakaibang mga Bansa. 

 
Ang unang Bansa(First Nations),ngayon ay tanggap na ang  

salitang "Indian" na isinasaalang-alang at itinuturing na isang 

nakakasakit na kolonyal na kataga                                          

 

 

 

Katutubo (n, adj.): 

"Ang katagang Katutubong (Indigenous) ay isang laging 

naririnig sa Canada. Ginagamit ito kasabay ng Aboriginal, 

Parehong Katutubo at Aboriginal ay mga pangngalan para sa 

First Nations, Inuit, at Métis. 

Mahalagang tandaan na madalas may mga rehiyonal at 

personal na kagustuhan para sa mga kataga..” 

Indian (n.; adj.), Indian status 

(n.): 

Ang paggamit ng salitang Hindi dapat gamitin ang salitang 

"Indian". Ang paggamit ng salita ng "Indian" sa Canada ay 

hindi napapanahon at ito hindi kaaya. 

 
Gayunpaman, sa mga legal na dokumento tulad ng Indian 

Act at sa Constitution Act (1982). Ang salitang "Indian" ay 

tumutukoy sa isang Unang tao(First Nations)ay batayan na 

sa Batas ng India. Ang mga may batayan ay may mga kard 

na "Nagpapatunay na sila ay may Katayuan ng Indian". 

Indian ACT (n.): 

Ang Batas ng India ay isa pang pagtatangka upang maipasok 

ang mga taong Unang Bansa sa lipunan ng Europa sa lalong 

madaling panahon. Sa ilalim ng seksyon 91 (24) ng British 

North America Act (1867), ang pamahalaang Pederal ay 

binigyan ng hurisdiksyon o kontrol sa "Mga Indian at Lupa 

na nakalaan para sa mga Indian". 

Inuit(n.; adj.): 

"Ang mga grupong Inuit ay isang pangkat ng mga 

katutubong tao na naninirahan sa Hilagang rehiyon ng 

Canada, Greenland at Alaska. Ang Inuit ay nabubuhay at 

umunlad sa Arctic sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa 

kaugalian, pinamuhay nila ang mga mapagkukunan ng lupa 

sa pamamagitan ng pangangaso ng mga balyena, selyo, 

caribou, isda at mga ibon. Maraming Inuit ang patuloy na 

nag-aani ng mga mapagkukunan ito ngayon. " 

 
* Ang kasaysayan ng mga Inuit ay tinukoy bilang "Eskimo", 

ngunit ang kataga nito ay tumpak at alinman tama o 

magalang, at hindi dapat gamitin. 
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Pag-angkin ng Lupa (n.): 

Gobyerno ng Canada ay opisyal na may bagong kasunduan ng 

mga modernong na kasulatan na ito ay Komprehensibong 

Pag-angkin ng lupa.( Comprehensive Land Claims.)" 

 

Sanaysay sa pagsasalita Tradition 

(n.): 

"Ang mga katutubo(Indigenous) ay binigyan ng kahulugan at 

kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa pagsasalita. 

At mapanatili ang kasaysayan at kwento nito nagmula pa sa 

kaunang unang henerasyon at ipagpapatuloy sa mga susunod 

na henerasyon. Ang mga Katutubong (Indigenous) 

pagkakakilanlan at kultura. Inuulit ng mga tao ang kanilang 

kasaysayan at kwento upang ito ay mapanatili at kabuhayan na 

impormasyon sa maraming henerasyon. Kadalasan tungkulin 

ng mga partikular na tao sa loob ng bawat pamayanan na 

kabisaduhin ang kasaysayan ng pagsasalita nang may mabuting 

pag-iingat. Ang mga taong ito ay madalas na tinatawag na 

mga Saksi. " 

Reserba (Rseseve) (n.): 

"Ang lupain na itinalaga ng pamahalaang Pederal para 

magamit at pakinabang ng isang banda ng India." 

Hindi lahat ng mga Katutubo(Indigenous) ay nakatira sa mga 

reserba. Noong 2011, ang mga istatistika ay ang mga 

sumusunod para sa mga Unang Tao (First Nations) na nagsulat 

ng Rehistradong Indiano: 

 

• 49.3% (637,660) ay naninirahan sa isang reserba sa Canada 
• Sa Quebec, 72% ang naninirahan sa reserba, ang 
pinakamataas na proporsyon sa mga lalawigan 

• Sa New Brunswick, 68.8% ang nakatira sa reserba • Sa Nova 

Scotia, 68% ang nakatira sa reserba 

• Sa Ontario, 37.0% ang naninirahan sa isang reserba • Sa 

Newfoundland at Labrador 35.1% ang naninirahan sa reserba 

” 

Sa karamihan ng mga unang tao( First Nations) ay nais na 

manirahan sa kanilang mga reserba ngunit maraming mga 

kadahilanan kung bakit hindi nila magawa - madalas walang 

sapat na mga bahay, ang mga reserba ay masyadong malayo sa 

kanilang trabaho, o ang imprastraktura ay hindi sapat. 

 

 

 

 

Pagpapasya sa Sarili (n.): 

Ang Pagdeklara ng United Nations ukol sa Mga Karapatan 

ng mga Katutubong Tao(Indigenous) ay may kasamang 

karapatan sa pagpapasya sa kanilang mga sarili. Inilalarawan 

ng pagpupulong ng mga unang Tao( Assembly of First 

Nations) ang pagpapasya sa sarili bilang karapatan ng isang 

Bansa na pumili ng sarili nitong gobyerno at magpasya ng 

sariling pag-unlad at ekonomiya, kaunlaran sa lipunan at 

pangkultura. Ngayon, ang mga Katutubong tao 

(Indigenous)ay kanyang magamit ang mga Karapatan at 

Pamagat ng Aboriginal para sa pagpapasya sa sarili at 

makikinabang mula sa yaman at pinagkukunang yaman ng 

lupaing ito na ngayon ay tinawag na Canada ” 

Kolonyalismo Ng naninirahan 

(n.): 

Ang Una ay ang mga Kolonyalismo ng naninirahan ay 

"mananatili": hindi katulad ng mga ahente ng kolonyal at 

mga mangangalakal, sundalo, o gobernador, nilalayon ng 

mga naninirahan na permanenteng sakupin at igiit ang 

soberanya sa mga lupain ng Katutubo.(Indigenous) 

 
Ang Pangalawa, ay ang pagsalakay ng kolonyal na 

naninirahan at ang isang istruktura at hindi kaganapan: Ang 

kolonyalismo ng mga naninirahan nagpapatuloy na tanggalin 

ng mga populasyon ng mga Katutubo, at iginigiit ang 

soberanya ng estado at kontrol ng hurado sa kanilang mga 

lupain. Noong 2009 sinabi ni Stephen Harper na "Ang 

Canada ay walang kasaysayan sa kolonyalismo." 

Malawakang pinintasan ang pahayag na ito sapagkat (1)Ang 

gobyerno ng Canada ay humingi ng tawad para sa 

Residential School System noong 2008( 2) Ang 

kolonyalismo sa Canada ay buhay pa rin at maayos.Ang mga 

katutubo(Indigenous)ay nararamdaman ang epekto ng hindi 

makatarungang mga batas sa ngayon. Sa kabila ng mga 

kuro-kuro ng post-kolonyalismo, ang mga naninirahan na 

kolonyal na lipunan ay hindi tumitigil sa pagiging kolonyal 

kapag nakuha ang katapatan sa politika. 

 
Ang Pangatlo, ang mga naninirahan kolonyalismo ay 

naghahanap ng sariling kawasakan:Hindi katulad ng iba pang 

mga uri ng kolonyalismo kung saan ang layunin ay mapanatili 

ang istrukturang kolonyal at imbalances sa kapangyarihan sa 

pagitan ng kolonya at kolonisasyon, mga uso sa kolonyal ng 

naninirahan ay patungo sa pagtatapos ng pagkakaiba ng 

kolonyal sa anyo ng isang kataas-taasan at hindi hinamon ng 

naninirahan sa estado at  mga tao .Gayunman, ito ay hindi 

isang paghimok upang mabuo ang soberanya ng mga 
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naninirahan ng katutubong tao na inaangkin na mapunta sa 

pamamagitan ng pag-aalis mismo ng mga katutubo at 

paghayag ng mga maling salaysay at istruktura ng mga pag 

aari ng mga naninirahan.settler sovereignty by indigenous 

peoples’ claims to land, by eliminating indigenous 

peoples themselves and asserting false narratives and 

structures of settler belonging. 

 

Katayuan at di -Katayuang Indian 

(n.): 

Ang Katayuang Indian "Status Indian" (o "Rehistradong 

Indian") ay isang tao na kinikilala ng pamahalaang federal na 

may karapatang magparehistro sa ilalim ng Batas ng India, 

bilang isang "Indian". 

Ang "Mga Di-Katayuang Indian" sumangguni at tumutukoy sa 

mga unang mga tao ( First Nations Indians) hindi 

karapat-dapat na magparehistro sa Indian na nagbigay 

alinsunod sa batas ng Indian. Ang ilan ay maaari ding 

magkaroon ng pagiging kasapi sa isang unang bansa ()First 

Nation. 

 

Soberanya (n.): 

"Makasaysayang, First Nations Pinamamahalaan ang kanilang 

mga lupain at mapagkukunan sa kanilang sariling mga 

pamahalaan, batas, patakaran, at kasanayan. 

Ang kanilang mga lipunan ay napaka-komplikado at may 

kasamang mga systempara sa kalakal at komersyo, pagbuo ng 

mga ugnayan, pamamahala ng mga mapagkukunan, at 

kabanalan. " 

Mga Kasunduan (n.): 

Ang mga na unang naninirahan ay may mga kasunduan na 

"tiningnan isang proseso ng paglilipat ng pamagat at kontrol 

ng lupain ng Katutubo sa mga taong hindi Katutubo at 

gobyerno." 

"Paglagda sa mga kasunduan ng Unang bansa( First Nations), 

ang gobyerno ng British Columbia, Canada (pagkatapos ng 

1867) 

 
Dito nila tiningan ang mga kasunduan bilang pagkumpleto ng 

paglipat ng pamagat sa korona. 

"Unang Bansa,( First Nations)ay may mga kasunduan na 

pantay na kasosyo (isang Bansa) kapag pumirma sila samga 

kasunduan at naniniwala na sa ilalim ng batas ang kasunduan 

ay magkakaroon pa rin sila ng pag-access sa kanilang  

pamumuhay at kanilang mga tradisyunal na teritoryo." 

Terraria Nullius (n.): 

"Mga gumagawa ng mapa sa Europa iginuhit ang mga hindi 

na pagmasdan ng mga tanawin bilang blangko na puwang sa 

halip na bigyang kahulugan ang mga blangkong puwang na 

ito bilang mga lugar na hindi pa mama-map, nakita nila sila 

bilang walang laman na lupa na naghihintay na maayos. 

Nang dumating ang mga Europeo sa Hilagang Amerika, 

itinuring nila itong terra nullius o "lupang walang tao". 

Binalewala lamang nila ang katotohanang ang mga 

katutubong tao ay naninirahan sa mga lupaing ito sa libu-

libong taon, na may kani-kanilang mga kultura at 

sibilisasyon. Para sa mga bagong dating, ang lupain ay pag-

aari nila upang kolonisahin. Sa paglipas ng panahon, ang 

mga bagong dating ay nagsimulang sakupin ang lupa na 

bahagi ng tradisyunal na mga teritoryo ng mga Katutubong 

tao na sumakop sa lupaing ito bago pa man dumating ang 

mga bagong dating. " 

Traditional Teritoryo (n.): 

Ang Lupa na ang isang First Nation ay naninirahan o gamit 

mula pa noong unang panahon. Mayroon siyang 

pangunahing banal, koneksyon sa kultura at pang-

ekonomiya sa lupang ito. 

[T] ang lugar na pangheograpiya na kinilala ng isang 

Unang Bansa bilang ang lugar ng lupa na tradisyonal 

na sakop at ginagamit nila at / ang kanilang mga 

ninuno. Kadalasan paghahati-hati ng mga teritoryong 

ito ay ibinahagi sa mga karatig bansa. " 
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Kwento  

 

 

 

 

 
 
Mula sa the Land-Based Nations  
 
 
 

Hepe Harley Chappell of Semiahmoo First Nation 
Magandang araw. Ang pangalan kong Tradisyunal ay 

Xopocton at ang pangalan kong Ingles ay Harley 

Chappell. Ako ang nahalal na pinuno ng Semiahmoo 

First Nation (isa sa mga tradisyunal na teritoryo na 

tinitirhan ni Surrey). Kapag pinag-uusapan natin ang 

tungkol sa Semiahmoo pre-makipag-ugnay, kailangan 

nating ilagay iyon sa konteksto. Kapag pinag-uusapan 

natin ang tungkol sa aming kwento ng pagbaha, hindi 

ito ang ating pinagmulang kwento, dahil naunahan na 

ang ating kwento sa pagbaha. Inilalarawan namin ang 

aming sarili bilang "Xlactumush people" na isinalin sa 

"mga nakaligtas sa malaking baha" 

Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagtugon sa term na 

Ingles, kwento. Kapag sinabi nating "kwento," mayroong 

isang hindi paniniwala o hindi pagkakaunawaan na atin 

kathang-isip lamang ang mga kwento. Ngunit tinawag 

natin silang Xol Xol (oral na tradisyon). Tinatawag naming 

Xol Xol ang aming sinaunang kasaysayan na naipasa sa 

bawat henerasyon sa pamamagitan ng tradisyong oral. 

 

Hindi ito mga kwento. Kapag ang mga taong Semiahmoo ay 

bumalik sa ating kasaysayan, bumalik kami sa mga oras ng 

paunang pagbaha, lumayo nang kaunti bago iyon. Mayroon 

pa kaming tradisyon na oral, kasaysayan ng oral tungkol sa 

kung kailan naiiba ang mundo. Ito ay isang panahon kung 

kailan ang mga tao at hayop at kalikasan ay higit na 

magkakaugnay. 

. 

 Minsan ako ay nagtatrabaho sa isang pangkat at 

may nagsabi sa akin na "alam mo, para kang isang 

medyo matalino na tao, paano mo maniniwala 

iyon?" Ang paliwanag ko ay ito: Tinanong ko ang 

taong ito, "Mahal mo ba ang iyong mga lolo't 

lola?" At sinabi nila, "Oo, syempre!" Sinabi ko, 

"Sa palagay mo ba ang iyong mga lolo't lola ay 

magsisinungaling sa iyo at magpapadala sa iyo sa 

isang maling landas?" Sinabi nila, "Hindi talaga." 

Pumayag ako sakanya. "Hindi ako naniniwala na, na 

ang ating mga ninuno ay sasali sa amin, sa mga 

kasinungalingan, o sa mga kasinungalingan"  

 

Ang aming tradisyon sa bibig ay nagtataglay ng aming kasaysayan, gaganapin 

ang aming kaugalian, aming mga kasanayan, at aming mga protokol, sa 

pamamagitan ng seremonya at sa pamamagitan ng aming ugnayan sa aming mga 

lupain, aming mga teritoryo, at hinahawakan nito ang aming koneksyon sa mga 

sinaunang panahong iyon. At ibinabahagi ko iyon sapagkat bilang isang mas 

batang pinuno, sinasabi ko na kailangan nating 

magkaroon ng pananampalatayang iyan, kailangan nating 

magkaroon ng pananampalataya sa ating kasaysayan, kilalanin, at maunawaan 

ito. Ang simpleng pariralang iyon, "Hindi mo alam kung saan ka pupunta kung 

hindi mo alam kung saan ka napunta." 

 
Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa ating pinagmulan at ating 

kaugnayan sa kalikasan at ating kaugnayan sa mga hayop, at sa buhay sa dagat, 

nagsisimulang maunawaan natin kahit na ang salitang-ugat ng kung sino tayo 

ay, bilang mga taong "Semiahmoo". Ang ibig sabihin ng Semiahmoo ay ang 
"lugar ng mga tao." Kami rin ay Xwelmux (mga tao ng lupa). Kaya, kapag 
sinabi nating Semiahmoo at Xwelmux - naiintindihan natin kung sino tayo at 
saan tayo nagmula. 
 
Bilang mga katutubo, kailangan nating maunawaan ang pangunahing sistemang 
paniniwala. Kailangan nating umatras ng ilang hakbang… at kilalanin ang mga 
pagkakaiba sa pagitan ng mga pananaw sa kanluran at Katutubong mundo. Ang 
aming pangunahing hamon ngayon ay ang tungkol sa mga pagkakaiba sa 
kanluranin at Katutubong pananaw sa mundo pagdating sa proteksyon at 
kaligtasan ng ating daigdig, mga daanan ng tubig 
at mga lupa, ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan at lupa at bakit at paano 
natin ito ginagawa. 
 

Hindi mo alam kung 
saan ka pupunta kung 

hindi mo alam kung 
saan ka paparoon
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Xopocton, Chief Harley Chappell Chief Marilyn Gabriel 

Hepe Marilyn Gabriel of Kwantlen First Nation 
Sa teritoryo ng Kwantlen, mayroong 10,000 katao. Matapos 

ang bulutong at iba pang pagkawasak ng populasyon sa 

Kwantlen ay nabawasan sa 69 katao. Ngayon sa Kwantlen, 

mayroong 310 katao. Sinusubukan naming ibalik muli. Ang 

isa sa mga Matatanda ay nakikipaglaban para sa aking mga 

tao na ibalik ang kanilang katayuan at upang sila ay mak uwi. 

Hindi kasalanan ng ating mga tao na hindi sila maaaring 

manirahan sa bahay. Sinusubukan na bisig, bukas ang isip, at 

bukas ang puso. Inatasan ako ng aking yumaong ama na 

maging Chief noong Hunyo 11, 1993, kaarawan ng aking 

anak na si Tricia. Malaki ang kanilang pagtitipon sa aming 

larangan ng palakasan. Binibigyan nila ang pamagat ng 

Grand Chief sa aking ama, si Grand Chief Joe Gabriel. 

Nagkaroon sila ng isang malaking pagtitipon at ang aking 

amaay hindi maganda ang pakiramdam.Matagal na siyang 

hindi gumaling sa kanyang karamdaman. Ngunit sinabi niya, 

"Sumama ka sa akin, gusto kong magkaroon ka rin ng 

gawain." Noong araw,at kahit ngayon ay talagang mahirap 

maging isang pinuno sa pamayanan. Kung minsan ito ay 

hindi magandang bagay. 

Habang tinutulak ko ang aking ama sa patungo sa bukid sa 

kanyang wheelchair. Bago pa kami lumabas sa bukid, sinabi 

sa akin ng aking Tatay na "ikaw ang magiging." [Ako ay 

magiging pinuno.] 

 

Ako ay tulad ng "Ano ?!" 

 

Noong araw, ang salitang "Hepe” o "pinuno" ay hindi 

magandang bagay na salita. Ito ay halos tulad ng 

isang sumpa na salita. Hindi namin naramdaman na ipinagmamalaki 

kung sino kami. Walang sinuman ang nag nais na maging pinuno, at 

naipasa namin ito tulad ng isang mainit na patatas! 

Ako ay gitnang anak ng pang siyam (9) na anak. Habang tinutulak ko siya 

pababa ng burol, sinabi ko na “Itay, alam mo hindi mo ito kailangan gawin! 

Maaari mong ibigay ito sa aking mga kapatid. " Sinabi niya, "Tumahimik 

ka at itulak mo  ako sa parke, PINILI kita! manahimik ka at umpisahan na 

natin ang ating gawain. ” 

Naalala ko at nagpapasalamat sa pagtitipon. Ang nagdaang seremonyang 

ito ay upang igalang ang aking yumaong ama at tiyuhin dahil nagawa nila 

ang higit sa tatlumpung (30) taon na paglilingkod para sa Bansa. Binigyan 

nila ng oras ang gawaing ito na walang pondo, walang pera saanman. Ang 

aking yumaong ama ay isang komersyal na mangingisda. Ang aking ama 

at Ina ay ginagamit ang kanilang pera upang patakbuhin ang aming Nation. 

Sa oras na iyon, wala silang natanggap na nabayaran para sa anuman, Ang 

kanilang dahilan ay katungkulan lamang nila sa kanilang mga tao. 

 

Tuwing magpapasko, sasabihin [ng komunidad], "Kung hindi dahil sa 

iyong ama, kaya kami ay nandito [sa Kwantlen]." Pag Pasko, Ang aking 

pamilya ang ilan sa kanilang mga baka ay kanilang pinapatay at ibigay ito 

sa mga miyembro ng komunidad. Kailangan din naming bumili ng mga 

freezer para sa mga pamilya dahil sa oras na iyon ang mga tao ay walang 

paraan upang mag-imbak ng pagkain para sa taglamig. 

 

Ang aking ama ay namumuno ng kabaitan at kabutihang-loob. Napapansin 

ko noon mula sa pagmamasid sa kanya ay nais kong panatilihin ang mga 

pagpapahalaga sa aking pamumuno ng Kwantlen. Ang Pamumuno ay 

batay sa pagka mapagbigay, paggalang, at sa paggalang sa ating kultura. " 
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Mga Protokol 
Ang mga bahagi ng mga komplikadong patakaran ng 

protokol ng mga katutubo(Indigenous)sa kanilang 

batas. Ang mga tradisyunal na batas at protokol ay 

magkaiba sa bawat bansa.Pinanaigan ito ng Bansa 

nakabatay sa lupa(land-based nations)Pagsangguni na 

batay sa kanilang seremonya, tinatanggap ang mga 

panauhin, iginagalang ang kanilang mga ninuno at 

igalang ang mga lupain ng Bansang kanilang 

binibisita.kahit ito ay may pagkakaiba. Sa nagdaang 

libu-libong taon ay may naging pakiki ugnayan sa batas 

at kakailanganin na may pag galang sa bawat bansa. 

Halimbawa, kapag ang isang kalapit na tribo ay bibisita 

sa Semiahmoo ibabalik nila ang kanilang mga pag 

gamit ng kano sa baybayin. Ito ay isang palatandaan na 

papalapit sila sa bansang nayon nang may paggalang at 

kung minsan ay may diwa ng pagdiriwang. Ang mga 

kanta ay aawitin upang salubungin ang mga panauhin 

sa baybayin (Chappell, 2021). Sa Ngayon ay ang isang 

protokol na pang karaniwang sumusunod ay nag-aalok 

ng isang pag-kilala sa kanilang teritoryo. 

 

Ang Batas ng India ay naging kasangkapan upang 

maipasok ang mga pamayanan ng mga Katutubong 

patungo sa Canada. Sa panahon ng kolonisasyon, ang 

mga protokol at mga patakaran ng batas ng Katutubo ay 

ipinagkaloob sa mga kultura na ipinagbabawal ng Batas 

ng India nagsimula noong 1884 hanggang 1951. Ayon 

sa mga mga katutubo ay madalas silang na naaresto at 

kung nahuli sila dahil sa nagsasagawa ng kanilang 

tradisyunal na mga protokol. Kung paano ito nag ka 

epekto ay sa dahilan nito st kilusang pangkultura at 

naipasa na. Sinasanay na ngayon, ang mga protokol, 

tulad ng kumikilala sa teritoryo, isang mahalagang 

papel para bawiin uli ang kaganapang pang kultura. 

 

Simulaan sa isang  
Mabuting Paraan 
Kwantlen Cultural Ambassador, Micheal Kelly 

Gabriel: 

Nakalipas ng ilang taon ginagawa namin ang unang 

seremonya ng Salmon.Nagpapasalamat kami para sa 

pagpapanatili ng ating Mga Bansa mula pa noong 

una. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang 

humiling para sa aking Lolo Herb o Lola Helen para 

sa suporta sa mga seremonya at hindi naman ito 

naiiba. Tinanong namin sila para matiyak nilang ang 

aming mga seremonya ay tapos na ayon sa kultura 

na ang pinagbatayan ng kultura,sa gaya ng dati. 

(pagsunod sa mga protokol). 

Noong Isang beses,ng natapos namin ang aming seremonya 

umupo kami, habang dumadalaw at nakikipag-usap sa bawat 

isa. Tinanong namin ang aking lolo, “Ang sinimulan ba namin 

sa pag gawa ng seremonya ay naging isang mabuting paraan, 

Lolo? Ang kanyang sagot ay na ginawa namin ang lahat ng 

perpekto maliban sa isang bagay. "Nakalimutan mo ninyong na 

kailangan mong isang kanta, habang ang mga tao ay papasok”. 

Ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan ng pagkanta habang 

ang mga tao ay puma pumasok: 

“Kapag nagho-host kami ng isang pagtitipon, dapat nating 

igalang ang ating mga panauhin. Kapag nagsisimula ng isang  

Chief Harley Chappell of Semiahmoo describes protocols used 

today: “Welcoming other tribes [and] other nations [is] a time 

when we use our ancestral songs. I was taught that song is the 

first language. So, when we would welcome one another when 

they would visit our community [we would sing] and that is 

something we still practice today. When we do our canoe 

journeys, we will sing those songs before we come to the beach. 

We'll pull up to the shore, and we'll sing those songs, those 

welcome songs and those love songs. And 

then we would turn our canoes around and we back them out. 

Because being here we would understand that if a canoe would 

[approach] headfirst, it was a sign of war. It was a sign of 

conflict. There are very different tones to our welcome songs as 

opposed to our war songs. And the people would know 

by the different songs, how the people are approaching. But 

really, I think it's [acknowledging] we're on somebody else's land. 

We don't just come into somebody else's territory and [plop] 

down and do whatever we want to do. That's really what happened 

here in British Columbia. It is a sign of respect and good practice 

to acknowledge that we're on these territories, and these are the 

original people of this land.” 

pagtitipon, lahat ng aming komunidad ay magkakaroon ng 

kamay sa kanilang mga bisita. 

“Hindi namin alam kung gaano kalayo ang kanilang paglalakbay 

upang makasama kami, kung gaano sila katagal upang makarating 

dito at kung gaano karaming oras sa pagdalo sa aming pagtitipon 

ang tumagal mula sa kanilang pamilya at kanilang mga mahal sa 

buhay.” 
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Ang Pagkilala sa Teritoryo at ang Kahulugan nito.

Ang mga pagkilala sa teritoryo ay mahalaga sapagkat 

kinikilala nila ang matagal nang pakikipag-ugnay na 

mayroon ang Land-based Nations sa lupa. Ang isa sa mga 

pinaka kritikal na kahihinatnan ng kolonisasyon ay ang 

mga katutubong lupa-base ay nabawasan sa 

0.2%.Nagkaroon ito ng mga panirang epekto sa mga 

katutubo. Sa pagkilala sa mga bansa na nakabatay sa lupa 

(Land-based Nations), iginagalang ang kasaysayan ng mga 

lupain kung saan sila naninirahan o kung saan naganap ang 

kanilang pagtitipon. Ang kasaysayan na ang mga pakikipag-

ugnayan ng mga katutubo sa lupain mula pa noong una at 

nakilala ang mga karapatan at titulo na mayroon sila sa 

kanilang mga bayan. 

Ang mga bansa na nakabatay sa lupa (land-based 

nations)protokol at batas kailangan nakasisiguro na ang lupa 

ay alagaan para sa mga susunod pang henerasyon. Sila ang 

mga na unang tao na gusto nilang kilalanin ang mga 

intensyon na dapat pangalagaan ang lupa na kanilang 

tinangkilik katulad ng kanilang paniniwala sa espiritu na may 

diwa ng kalikasan,pangangasiwa at relasyon. 

Nabanggit ni Kory Wilson, "Dito sa BC, maririnig 

mong madalas ang katagang ‘Tumalakda’ 

unceded.'Ito ay hindi nila kailangan talikuran dahil 

ang kasunduan ay hindi legal na nilagdaan, Ang 

mga lupain na ito ay mayroong pormal na 

kasunduan na ginawa upang ibahagi o ibigay ang 

lupa sa ibang partido. Siyamnapu't limang 

porsyento ng British Columbia, kabilang ang 

Vancouver, ay Talikdan nasa( unceded) na 

tradisyonal na teritoryo ng na unang bansa(First 

Nations). Ang hindi tumalakda ( Unceded) ay 

nangangahulugang ang mga tao ng mga unang 

bansa(First Nations) ay hindi kailanman tumalikod 

o legal na nilagdaan ng kanilang mga lupa sa 

Korona o sa Canada. Noong 2013,nagsimula ng 

kilalanin ng Konseho ng Lungsod ng Vancouver ang 

mga talikdan( unceded) na teritoryo sa Squamish, 

Tsleil Waututh at ang Musqueam unang bansa ( First 

Nations). Alkalde ng Lungsod ng Vancouver ay 

nagbigay ng pambihirang hakbang sa pagdeklara ng isang Taon ng 

Pakikipagkasundo, isang taong pagsisikap at hangarin na gumaling 

mula sa nakaraan at ng mga bagong ugnayan sa pagitan ng mga 

katutubong tao at lahat ng mga taga Vancouverite, na ito ay maging 

sa isang pundasyon ngpagiging bukas, at may dignidad, pag-unawa 

at pag-asa” Sa batas, isinasaad ng dokumento: "Ang pinagbabatayan 

ng lahat ng iba pang mga katotohanan na binigkas na pagpapalabas 

sa taon ng Pakikipagkasundo ay ang katotohanan na ang modernong 

lungsod ng Vancouver ay itinatag sa mga tradisyunal na teritoryo ng 

Musqueam, Squamish at Tsleil-Waututh First Nations at ang mga 

teritoryong ito ay hindi kailanman tumlakda sa pamamagitan ng 

kasunduan, giyera o pagsuko. " 

Sa pagkilala sa mga teritoryong ito, ang mga taga-Canada ay gumagawa ng 

isang maliit na hakbang tungo sa pagyabong ng mabuting ugnayan sa 

pagitan nila at ng mga katutubong tao. Dito ngayon sa Canada, , Ang mga 

pamahalaang katutubo at samahan patuloy na nagtaguyod at kapantay na 

pagkakataon, upang ang kanilang mga karapatan,sa buhay na walang 

pinsala. Sḵwx̱ wú7mesh Kaalaman Tagapag-alaga at Tagapayo, Ta7talíya 

(Michelle Nahanee) ay nagsabi, "Tinuruan ako ng aking Mga Matatanda 

at ng iba pa na alam na ang mga pagkilala sa teritoryo ay tungkol sa 

pagpapakita ng paggalang, o pagkolekta sa lupain, upang magkaroon 

ng mas mahusay na relasyon." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Darren Tierney via Unsplash 

 

 

 

Itaas ang iyong mga kamay 
Ang isang mga paraan ay ang pagpapakita ng respeto at pasasalamat ay ang itaas ang 

iyong mga kamay.Nagsimula noong libu-libong taon na may protokol ang mga bansa 

ay nag-ukit at nagtayo ng malaking poste na naglalarawan isang lalaki at isang babae 

na nakaunat ang kanilang bisig.Ang mga pigura na ito ay malugod na papalapit ng 

mga tribo 

“Kapag ikaw ay nasa kapulungan ng mga tribo at naghahawakan ng kamay sa bawat 

isa sa atin at inabot ko ang aking kamay sa iyo. Iyon ang aming tanda na mayroon 

lubos na respeto.Noong araw kapag kami ay naglalakbay sa pamamagitan ng 

kano.”Itataas namin ang aming mga kamay” at ipinakikita na hindi kami gbibigay ng 

pinsala at wala kaming hawak na mga armas.Ang Halintulad nito ay ipakita ang 

pag§alang sa mga tao na mahal namin at nagmamalasakit.”Kelly Gabriel  
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Kasaysayan 
 

  “  

 

 
ng mga bansa batay sa lupa 
Ang kasaysayan ng mga katutubo dala ng kanilang tradisyon ay hindi pa nakipag-

ugnayan sa libu-libong taon. Ka pareho ng Kwantlen at Semiahmoo ang mga tao ay 

may pasalitang tradisyon sa pagbaha. May isang lugar ng arkeolohiya sa Mission, 

British Columbia Ang pangalan nito ay Xeytem Rock, na nagsimula ng humigit-

kumulang na sampung libong taon. 

Hepe Harley Chappell: 

Noong matagal na panahon, may sa mga matatanda sa teritoryo ay 

nagkaroon ng pangitain. An pangitain na nakita niya ay ang 

pagdating ng malaking baha, na sumira sa teritoryo at maraming 

namatay na mga tao. Binabalaan ng matanda ang mga tao, 

“Kailangan nating maghanda. Ang kanyang wika ay hindi ko alam 

kung kailan darating, ngunit kailangan nating mag handa upang 

ipahiwatig na nagmula sila sa xʷleq̓ təməx, na kapag nangyari ito. " 

Matapos ang babala, nagsimula na sila 

upang makabuo ng dalawang higante na ang uri ng puno na ang 

ginawa ng kano ( dugout cedar canoes). Ang isa ay puno ng mga mga 

gamit, tulad ng pinatuyong prutas, tuyong gulay, tuyong pagkain 

dagat at karne. Ang isang kano ay kanilang pinuno at tinakpan ng 

banig.Nakalipas ang isang araw, nakita ng matanda na nagsisimula 

ang tubig na tumaas. Dumating ang matanda at sinabi, "Isakay ninyo 

ang mga bata sa [mga kano]." Kaya 

isinakay nila sa pangalawang kano puno ng mga bata. Patuloy na 

tumaas ang tubig, ang ibang mga tao na walang kano ay na nga lunod 

sa baha. 

 

Nagbago ang aming lupain at ang mundo ay nagbago din. Sa 

katagalan ng panahon ay humupa ang tubig.Dito nagsimula ang mga 

bata iwanan ang kano.Nag umpisa silang paggalugad at binago ang 

mundo. 

 

Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magkakahiwalay sa bawat 

isa. Ang isa sa mga nakatatandang bata ay pinapaalalahanan sa iba, 

"Kailangan nating tipunin muli ang lahat ng mga tao, kailangan 

nating alalahanin kung sino tayo at saan tayo nagmula." 

Napagkasunduan na sila ay magtipon-tipon ulit, maglalagay sila ng 

panlapi sa kanilang pangalan. 

Idinagdag sa mga bata ang panlapi-mish sa mga pangalan ng 

kanilang mga lugar na nangangahulugang nagmula sa 

Xwleqtemex na “nakaligtas sa baha”Ang istorya ay ibinukod 

ko ang aming mga kamag-anak sa hilaga ng Squamish. 

Mayroon siyang ibang mga tao, kasama ibang pinagmulan, 

ngunit ang ating mga tao, at ang mga tao sa timog, lahat ay 

may -mish sa dulo ng kanilang mga pangalan tulad ng 

Stillaguamish, Suquamish, Swinomish, Duwamish, Samish. 

"makilala ang aming mga sarili, sa heograpiya, ilagay ito 

sa konteksto. Ipinapakita nito kung sino tayo at ang 

saklaw ng ating paglago sa buong henerasyon. Tinanong 

ko ang aking matanda kung bakit hindi namin binago ang 

aming pangalan, hindi kami Semiahmoo-ish. Semiahmoo 

kami. 

Ang aking nakatatanda ay nagsabi ng "Ganito, iyong 

dalawang mga kano, ang isa ay dumaong sa timog ng 

kinaroroonan mo, at ang isa ay dumaong ng kaunti 

karagdagang timog. Hindi talaga kami umalis sa bahay. 

Hindi kami umalis kung saan dumapo ang mga kano 

matapos ang pagbaha. " Kaya't kami ang base sa bahay, 

kami at ang aming mga kamag-anak sa timog, ang mga 

nanatili malapit sa bahay. 

 

Ito ay mahalaga upang alalahanin ko: ang sakripisyo na 

ginawa ng ating mga ninuno para sa hinaharap na 

henerasyon. Kung paano ang kanilang sakripisyo ay ang 

pagkakataon at kakayahang mabuhay ang mga kabataan. 

Kapag humihigpit ang araw, sinubukan kong alalahanin ito. 

Pinag-uusapan ang tungkol sa imigrasyon, at mga bagong 

dating, iyon ang isa pang ama na dumating sa bansang ito 

upang humingi ng isang mas mahusay na buhay para sa 

kanyang mga anak at kanyang pamilya. Ito ang mga 

eksaktong bagay na ginagawa namin. 

 

Kapag kami ay nagsimulang magpakilala sa isat -isa at 

idinagdag ng mga bata ang panlapi - mish sa mga pangalan 

ng kanilang mga lugar 

 

 

 

 

 

Ngayon ay napag-uusapan ang tungkol 
sa Imigrasyon, 

Ang mga bagong dating sa Bansang ito na may isang ama na 
humingi ng mas mahusay na buhay para sa kanyang mga anak at pamilya ay ito ang 

eksaktong kaganapan bagay na ginagawa natin 
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Nagbigay ng oras para sa Semiahmoo para  

makapag-ugnayan 
" Ang mga pamayanan taong Semiahmoo na naninirahan sa mga 

malalaki at mahahabang bahay( longhouse). isang baryo na ang 

lugar, sa kilala ngayon bilang Point Roberts, 

mayroong isang kalalakihan ngayon na may labindalawang(12) 

mahahabang bahay (longhouse). Ang bawat ay naglalaman ng 

mga pamilya na Limangpo (50) hanggang isang daan (100) mga 

katao. Napakalaki ng mga istrukturang ito! Minsan ay isang 

kilometro ang haba. Sa bawat henerasyon ay dinu dugtungan para 

humaba uli ang bahay(longhouse), at sa loob ng mga pamilya ay 

pinaghiwalay ng mga hinabing banig. Ang istilo ng 

pangkabuhayan ng pamumuhay na ito ay naka-tuon na ang mga 

halaga ng pananagutan at pagkakaugnay ng pamayanan. Ang 

pagtitipon, pangangaso at pagbabahagi ng pagkain ay mas 

mahusay kung ang mga pamilya at pamayanan ay nagtutulungan 

para sa kalusugan ng pamayanan sa malalaking tahanan ng 

pamilya. Kung ang mga katutubo ay naninirahan sa "nuklear" na 

mga tirahan ng pamilya ngayon, ang mga komunidad ay hindi 

sila nabubuhay.Maraming mga katutubo ngayon, kapwa nakabase 

sa lupa at lungsod, ay nakatira sa loob ng kanilang bahay na iba 

iba ang mga idad. " 

Chief Harley Chappell 

Ito ay bagong konsepto “nukleyar” 
 na pamilya: 
"Nakagisnan ko sa loob ng isang maliit na pamilyang 

nukleyar, ako, ang aking ina at ang aking ama. Ngayong may 

asawa na ako, lumipat ako sa pamayanan ng aking asawa, sa 

bahay ng kanyang ina.Nagawa namin ang maraming trabaho 

sa bahay, at ang aking mgabiyenan ay naninirahan din dito. 

Ito ay talagang kamangha-mangha. 

 Dapat bigyan ng kalayaan (decolonize) ang aming sariling 

mga pananaw sa mga istraktura ng pamilya, sa mga ugnayan 

ng pamilya. 

 Ang pamilyang pagiging nukleyar ay hindi para amin.Dapat 

nating kilalanin ang kahalagahan ng ating mga anak na 

lumalaki at nasa paligid ng kanilang mga lolo at lola,at ang 

pag-aaral at pag-unawa na nagmula sa pagbibigay ng oras 

 sa mga nakatatanda " 

 

-Chief HarleyChappell 

 

Makipag-ugnay 
 

 
 

Bago makipag-ugnay, sinasabing mayroong 90 hanggang 110 milyong mga katutubo na naninirahan sa Hilagang 

Amerika. Nang dumating ang mga unang naninirahan sa Canada, nakasalalay sila sa kaalaman ng mga Katutubong tao 

kung paano mabuhay sa lupa. "Ang mga katutubong tao ay mahalaga sa kaligtasan ng maagang mga explorer ng Europa 

sa mga hindi pamilyar na teritoryo, at kalaunan ay mahalagang mga kaalyado ng militar sa mga giyera sa pagitan ng 

Canada at Estados Unidos noong ika-17 at ika-18 na siglo" Ang mga ambag ng mga katutubo sa mga maagang 

pagpapaunlad ng Canada ay nakatulong upang mabuo ang Canada alam natin ngayon. Sa Amerika, ang Iroquois Great 

Law of Peace ay may impluwensya sa pag-unlad ng konstitusyong Amerikano.the Canada we know today. In America, 

the Iroquois Great Law of Peace had an influence on the development of the American constitution. 
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Mga Hang§anan 
Sa Hilagang Amerika, ang mga katutubo ay mayroong mga 

teritoryo na nagsasa pawan sa isa't isa. Ang mga protokol, 

ugnayan, at pag-aasawa ay na-obserbahan upang ibahagi ang 

tradisyonal na pangangaso, pangingisda at pangangalap ng mga 

lugar. Nang maitatag ang Canada, ang hangganan sa pagitan 

ngCanada at ng Estados Unidos ay nagbawas sa kalahati ng 

maraming mga Bansa. Sa teritoryo ng Semiahmoo, kailangang 

pumili ng Bansa kung anong bahagi ng hangganan upang ilipat 

ang kanilang komunidad. Ang sapilitang paglilipat na ito ay may 

matinding kahihinatnan para sa pamayanan. 

 

Brooks Arcand Paul Nakasaad na "Ang mga hangganan ay isang 

konstruksyon ng kolonyal. Ang anumang hangganan ay ipinataw 

nang unilaterally, nang walang pag konsulta ng mga Indibidwal 

na Bansa na maaaring maapektuhan. Kailangang sirain ng mga 

institusyong Canada ang ideya na ang Mga Katutubong Bansa ay 

nakasalalay ng isang bansa o ng iba pa. ” 

 

Sa apela ng Korte Suprema ng 2019 BC, R v. 

Desautel,Kinumpirma na ang mga Katutubong Pamayanan na 

naninirahan sa labas ng Canada na naghiwalay mula sa kanilang 

mga teritoryo ng mga ninuno sa pamamagitan ng mga hangganan 

sa internasyonal ay maaaring may karapatan sa mga karapatan sa 

ilalim ng Seksyon 35 ng Konstitusyon ng Canada. 

Pag-aaway ng mga Katutubo at Kanluraning Pananaw
Tinalakay ng Hepe Harley Chappell ang pag-aaway ng mga 

Katutubong(Indigenous) at ikinumpara sa mga pananaw sa 

kanluranin sa lahat ng oras ng ang mga naninirahan ay 

nagsimulang lumapit sa maraming bilang habangnagmamadali 

at naghahanap na ginto ng British Columbia: 

 

Sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa BC, nagkaroon ng 

sagupaan ng mga pananaw sa mundo. Ang mga pananaw sa 

mundo ng mga katutubo ay tungkol sa pag-ugnayan at 

pagsasama, ng pagiging bahagi ng [mas malaking nilikha]. 

Sigurado akong narinig mo na ang mga Katutubong tao ay 

"hindi kailanman kumuha ng higit sa kailangan nito." Ito ay 

isang pangunahing bahagi ng aking pananaw sa mundo. Ito ay 

binubuo sa mga ugnayan at katumbas, hindi bunutan. Isa pa 

pangunahing pagkakaiba sa aming mga pananaw sa mundo ay, 

ang aming pag-unawa sa pagmamay-ari ay naiiba mula sa 

mga Europeo. 

 

Pagbabahagi ko ng kaunting kwento upang magpaliwanag pa. 

Sinabi sa akin ang kwentong ito ni isa sa mga Matatanda mula 

sa teritoryo ng Sto: lo, tungkol sa pagmamay-ari. Sinabi niya, 

nang ang paghahanap ng ginto ay dumating sa teritoryo na ito 

noong kalagitnaan hanggang huli ng mga taong 1800, ang isa 

sa mga minero na naghahanap ng ginto hanggang sa teritoryo 

ay nagsabing “namangha”kaninong teritoryo ito” ay dumating 

sa 

Ito ay isa sa mga unang halimbawa ng magkasalungat na 

pananaw sa mundo na nagbabanggaan. Nang dumating ang 

taong nagmamadali sa ginto, binigyan niya ang Unang 

Bansang isang napakaliit na kabayaran. At parehas silang 

naglakad palayo ng nakangisi dahil mula sa isang pananaw 

sa mundo, hindi mo ito maaaring pagmamay-ari. Kaya mula sa 

katutubong tanawin ng mundo nakakakuha sila ng pera para sa isang 

bagay na hindi mo maaaring pagmamay-ari Ang isa pang lalaki ay 

snickering din at sinabi "Nakatanggap ako ng pagnanakaw ng 

isang kasunduan sa lupa na ito." Lumipas ang mga taon at 

kalaunan ang Sto: lo man ay bumalik sa teritoryo at mayroong 

isang bakod sa paligid ng lupa.             

 

 Iyon ang simula ng pag-aaway na ito ng mga pananaw sa mundo. 

At medyo naging ganoon mula noon. ”teritoryo at sinabing 

"Wow, kaninong teritoryo ito?" 

 
Sumagot ang Sto: lo man, “Akin ito. Sa atin ito. ” Sinabi ng Gold Rusher 

sa Sto: lo man na bibilhin niya ang lupa sa kanya. Pareho 

silang nag-snick dahil mula sa pananaw ng mundo ng Katutubo, hindi 

natin ito pag-aari, hindi natin pagmamay-ari, hindi natin kailanman 

pagmamay-ari, hinahawakan lang natin ito para sa susunod na mga 

henerasyon. Ang pag-iisip sa kanluran ay tungkol sa pagmamay-ari at 

pagkuha. Sinabi nila, "Pagmamay-ari ko ito ngayon, akin na ito at may 

karapatan ako rito." 

 

     

 Hindi natin pag-aari ito,  
hindi natin maaaring 

pagmamay-ari, hindi natin ito 
pagmamay-ari, hinahawakan 

lang natin ito para sa susunod 
na mga henerasyon 
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Surrey 

 
• 55% of the Indigenous population in Surrey is First 

Nations, from all over BC and Canada, representing many 

Nations, cultures, and languages 

• “Indigenous people live in neighbourhoods throughout 

Surrey. North Surrey is home to many Indigenous Surrey 

residents…but so is Newton, Cloverdale, and South 

Surrey” (SUILC, 2019) 

• The median age of the Indigenous population in Surrey 

is 28 years old, vs. Vancouver, where the median age of 

Indigenous peoples is 33. In Surrey’s total population, 

the median age is 38 years old, and in Vancouver, it is 

39(SUILC, 2019) 

• Almost half (45%) of the population is younger than 24 

years old. There are 3,655 Indigenous children aged 0-14 

living in Surrey, representing nearly 30% of Indigenous 

Surrey residents. 

 

 

 

 

 

U Pamayanang ng Katutubo at Metis 
Mga Katutubong Pamayanan sa Surrey 

 Ang Surrey ay tahanan na ngayon ng pinakamalaking populasyon ng Katutubo sa British Columbia! 60% ng mga 

Katutubong tao sa Canada ay naninirahan sa labas ng reserba, o malayo sa kanilang mga sariling bayan. Dahil ang mga 

reserba ay napakaliit at hindi gaanong pinaglilingkuran, madalas na walang sapat na mga oportunidad sa ekonomiya para 

ang mga residente ay maaaring umunlad. Mayroon ding madalas na kakulangan ng pabahay na naka-reserba upang mai-

tirahan ang lahat ng mga miyembro. Maraming mga katutubong tao ang nahanap ang kanilang mga paraan sa mga 

pangunahing lungsod upang ituloy ang mga oportunidad na malayo sa kanilang mga pamayanan sa bahay. Ang ilang mga 

katutubo ay lumikas dahil inilagay sila sa pangangalaga ng gobyerno alinman sa 60's Maglimas o inilipat dahil sa inilagay 

sa bahay ampunan( foster care) . Sa Surrey, ang mga residente ng Katutubo ay nagsalita tungkol sa pakiramdam na "hindi 

nakikita" o "nakakonekta" 

mula sa bawat isa at kanilang kultura. Si Surrey ay walang kritikal na imprastrakturang pangkulturang tulad ng isang 

puwang ng pagtitipon ng mga Lumad. Ang Surrey ay mayroon lamang 5 mga organisasyong pamayanan ng mga 

katutubong habang ang Vancouver ay mayroong dalawangputwalong(28) para sa parehong laki ng populasyon. 

Nangangahulugan ito na mayroong kakulangan ng mga serbisyo at programa para sa mga Katutubo sa Surrey, at sa 

kasamaang palad, ang populasyon na ito ay nakakaranas ng ilang mgapagsubok. 
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Komunidad ng Métis sa 
Surrey 
Ang mga Métis na tao sa Canada ay isang natatanging 

pangkat pangkulturang. Ang kulturang Métis ay 

nagmumula sa pag-aasawa na naganap noong ika-17 at 

ika-18 siglo sa pagitan ng mga kalalakihan na Pranses o 

Scottish at mga katutubong kababaihan. Ang mga taong 

Métis ay nakabuo ng kanilang sariling kultura at nagtayo 

ng kanilang sariling mga pamayanan. Ang pag-areglo ng 

Red River sa Manitoba ay sinasabing may kabuluhan sa 

kultura para sa mga Métis na tao. 

Ang Métis ay hindi pinamamahalaan sa ilalim ng 

Batas ng India, ngunit ang ilanAng mga pag-aayos 

ng Métis ay nilikha sa buong Canada. Sa kasamaang 

palad, ang karamihan sa lupaing ito ay labag sa batas 

na inangkin ng mga naninirahan at ng gobyerno. 

Noong 1885, pinatay ng gobyerno ng Canada si Louis 

Riel para sa pagtatanggol sa kanyang Metis homelands at 

mga karapatan ng kanyang bayan. Sa parehong taon, 

binigyan ng gobyerno ng Canada ang mga pamilya Métis 

aang currency na tinatawag na Métis scrip, na maaaring 

palitan ng lupa o pera. 

  

 
Maraming tao sa Métis ang nawala ang kanilang mga lupa sa 

mga naninirahan sa pamamagitan ng paggamit ng scrip at 

naiwang walang tirahan bilang resulta ng sistemang ito. Ang 

pederal na pamahalaan ay may kamalayan sa mga kakulangan 

ng scrip system, at ginamit ang mga bahid na ito upang 

samantalahin ang mga taong Métis. 

Ang mga taong Métis ngayon ay nahaharap sa mga pakikibaka 

upang magkaroon ng kanilang mga karapatankinikilala ng 

pamahalaang federal, bagaman ang mga pagbabago ay 

nagawa upang maisama ang mga taga-Métis sa batas, tulad 

ng Batas sa India, upang mabigyan sila ng parehong mga 

karapatan na mayroon ang mga may hawak ng katayuan. 

Noong Abril 17, 2014, ang Pederal na Hukuman ng Apela 

ay naglabas ng isang desisyon, Daniels v Canada, 2014. 

Nagpasiya ito sa Métis at ang mga di-katayuan na Indiano 

ay magkakaroon ng parehong mga karapatan tulad ng First 

Nations. 

Mayroon na ngayong 70,000 mga tao na nagpapakilala sa 

kanilang sarili bilang Métis sa BC Sa Surrey, ang mga taong 

Métis ay bumubuo ng higit sa 45% ng populasyon ng mga 

Katutubo. Sa kabila nito, ang mga taong Métis ay madalas na 

nakikipaglaban para sa pagkilala at puwang sa Surrey. 
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Mga Karapatan at 
Pamagat ng Katutubo 
Patakaran sa Canada 
Ang sumusunod na seksyon ay magbabalangkas ng patakaran at batas, at iba pang 

mga epekto sa mga karapatan at titulo ng mga Katutubong tao sa Canada. 

Papal Bulls 
Ang isang Papal bull ay isang kautusang pampubliko na 

ginawa ng Papa Katoliko. Noong 1455, si Papa Nicolas V ay 

naglabas ng mga papa toro na Romanus Pontifex at noong 

1495, si Papa Alexander VI ay naglabas ng papa toro na Inter 

Caetera. Ang mga dokumentong ito ay pinahintulutan ang 

Espanya at Portugal na kolonya ang Hilagang Amerika at 

ituring na Katutubo ang mga tao bilang "mas mababa sa tao." 

Ginawang lehitimo rin ang kalakalan ng alipin mula sa 

Africa. Sa ganitong paraan, ang mga maagang kilos ng 

kolonisasyong ito ay may mga epekto sa genocidal sa buong 

mundo. 

Ang mga direktibong Vatican na ito ay naging batayan ng 

mga siglo ng mga batas sa parehong Canada at Estados 

Unidos na nagbigay ng pagkalehitimo sa diskriminasyon na 

paggamot ng mga katutubo. 

Ang Doktrina ngpagtuklas ay isang elemento sa Romanus Pontifex na 

nagbigay-katwiran sa pag-agaw ng mga lupain ng Katutubo para kumita at 

pagsasamantala Dahil naisip ng Simbahang Katoliko na ang mga katutubo 

ay bilang mga heathen, naisip nilang makakalikha sila ng mga batas upang 

kunin ang lupain na walang kahihinatnan. Inilaan ng mga batas na ito na 

gawing "paksa" ng Santo Papa ang mga katutuboat hindi kinilala ang 

soberanya ng mga katutubo upang pamahalaan ang kanilang sarili. 

 

Si Roxanne Dunbar Ortiz, isang iskolar at dalubhasa sa mga toro ng toro, 

ay nagsabi, "Parehong ang simbahan at estado ay mga kolonisador na may 

purong pang-ekonomiyang interes. Ang paggalugad ng 'Bagong Daigdig' 

ay hindi isang paghahanap para sa mga Kristiyanong nag-convert ngunit 

isang pakikipagsapalaran para sa pangingibabaw, pagnanakaw, pagkuha 

ng kayamanan 

 

 

 

Terra Nullius 
 

Ang Terra Nullius ay isang 

terminong Latin na 

nangangahulugang "walang laman 

na lupa" o "lupa ng walang tao." 

Ang mga batas ni Terra Nullius ay 

binuo sa Europa noong ika-18 siglo. 

Ang kolonisadong lupa, tulad ng Canada, ay itinuring 

na "walang laman," kahit na ang mga katutubo ay 

patuloy na naninirahan dito. Ang patakarang ito ay isang 

paraan ng pagbibigay-katwiran sa pagnanakaw ng mga 

lupang katutubo. Sa pamamagitan ng lohika ni Terra 

Nullius, kung walang dating kapangyarihan sa Europa 

ang nag-claim sa lupa, pinayagan ang isang bagong 

dating kapangyarihan sa Europa na iangkin ito. 

 

 

 

Katwiran ni Terra Nullius ang kolonisasyon ng 

Hilagang Amerika sa pagitan ang ika-17 - ika-20 siglo. 

Sa paglipas ng panahon, lumago ang konsepto upang 

isama ang mga teritoryo na nagpasya ang mga 

kapangyarihan ng Europa na "wala sa sibilisadong 

lipunan." 

 

Parehong ang Doktrina ng Discovery at Terra Nullius 

ay may implikasyon sa batas ng Canada at sa mga 

katutubo ngayon. Ang United Nations, ang Truth and 

Reconciliation Commission, at ang Assembly of First Nations ay 

tumawag sa lahat na talikuran ang mga prinsipyong ito. 

Nangangahulugan ito na ang pagbuo ng Canada batay sa mga 

konseptong ito ay walang ligal na awtoridad. Ang problema, ang 

Canada ay itinayo sa mga dokumentong ito, at nakakaapekto pa rin 

ito sa mga batas na nakakaapekto sa buhay ng mga Lumad ngayon.
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Sequoia Marchand, Syilx and Cherokee 

 

 

Royal Proklamasyon ng 
1763 
Noong 1763, inihayag ni Haring George ng Inglatera ang Royal 

Proklamasyon. Ang dokumentong ito ay isang hanay ng mga 

alituntunin na nag-angkin ng mga teritoryo sa Hilagang Amerika 

matapos na magwagi ang England sa Pitong Taong Digmaan. 

Kinikilala ng Proklamasyon Ang mga katutubong tao ay 

mayroong soberanya sa kanilang mga lupain at pamayanan. 

Inilahad ng Proklamasyon na ang mga lupa ay dapat na nakalaan 

para sa mga tribo ng Katutubo, at na walang Katutubong tao ang 

mapipilitan na umalis sa kanilang orihinal na baseng lupa. 

Kinikilala din ng dokumento ang mga gobyerno ng tribo at ang 

kanilang mga legal na karapatan na pamahalaan ang kanilang 

Mga Bansa. 

"Ang soberanya, samga tuntunin ng pamamahala, ay kapag ang 

isang pampulitika na katawan ng mga tao ay may kumpletong 

kapangyarihan at mga karapatan sa kanyang sarili nang walang 

panghihimasok mula sa ibang entidad o kapangyarihan. 

Sa Royal Proklamasyon ng 1763, tinukoy ng Crown ang tatlong 

mahahalagang bagay, 

1. Ang Mga Bansang 'India' na nauugnay (kakampi) sa Korona 

ay hindi dapat 'molestiya' ng anumang paksa ng Korona; 

(hindi sila maaaring saktan, o ninakaw mula sa) 

2. Ang isang 'Indian' Nation ay hindi maaaring magtapon ng 

kanilang lupa at mga mapagkukunan nang hindi binigyan ng 

unang pahintulot ang kanilang 'publiko' 

3. Ang 'India' na Mga Bansa ay maaari lamang makipagtipan 

sa Crown, at walang iba pang nasasakop na bansa. - 

Nakasaad sa Royal Proklamasyon na ang titulo at mga karapatan 

ng Katutubo ay mayroon at patuloy na umiiral hanggang ang 

lupain ay natamo ng kasunduan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakit 
Sa pagdating ng mga Europeo sa Canada, ang mga katutubong bansa sa buong 

Turtle Island ay napinsala ng mga sakit tulad ng bulutong. Ang Kwantlen First 

Nation ay may tinatayang populasyon na 10,000 katao, na nabawasan hanggang 69 

pagkatapos ng isang maliit na butil. Si Kwantlen ay may tinatayang 400 mga 

miyembro ngayon. Ang Semiahmoo ay nabawasan mula 1000 hanggang sa 16 na 

residente lamang. Sa kasalukuyan ay 100 miyembro lamang sila. 

 

"Nang dumating ang mga Europeo, nagdala sila ng bulutong-tubig at iba pang mga 

sakit na dati ay hindi kilala sa Hilagang Amerika. Ang populasyon ng Lumad ay 

walang kaligtasan sa sakit dahil, hindi katulad ng mga Europeo, wala silang siglo 

na nahantad sa mga sakit na ito. Tinatayang aabot sa 90% –95% ng populasyon ng 

Lumad ang namatay mula sa mga ipinakilalang sakit na ito ”  

 

- Kory Wilson 
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Batas sa India 
Upang basahin ang Batas sa India 

-https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/ kumikilos / i-5 / 

Pull Out - "Mahahanap mo si John A. McDonald sa singil na Cand-

ten-dolyar" 

Ang kontrobersyal na Batas sa India ay isang piraso ng batas na 

namamahala sa buhay para sa mga Katutubong tao sa Canada. Ang 

Batas, na ipinakilala ni Sir John A. MacDonald noong 1875, ay 

inilaan upang maipasok ang mga katutubo sa European modelo ng 

lipunan na hinihimok sa Canada. 

 

Noong 1876, ang Taunang Ulat ng Kagawaran ng Panloob, na 

ginawa sa ilalim ni John A. MacDonald ay nagsasaad: Ang bawat 

pagsisikap ay dapat gawin upang matulungan ang Redman sa pag-

angat ng kanyang sarili sa labas ng kanyang kalagayan ng pagtuturo at 

pagtitiwala, at malinaw na iyon ang ating karunungan at ating 

tungkulin. . . upang ihanda siya para sa isang mas mataas na 

sibilisasyon. " 

 

Tiningnan ng Batas ng India ang mga Katutubong tao na mas mababa 

sa populasyon ng Europa. Ginawa nitong katutubo ang mga "ward 

ngestado, ”na kung saan ay nagkaroon ng nagwawasak 

pangmatagalang, negatibong epekto sa mga Katutubong tao ng 

Canada. Bago ang paglikha ng Batas, ang karamihan sa lupa ay 

kinuha ng mga settler at ng gobyerno. 

Kapag naipasa na ang Batas, hindi pinapayagan ang mga katutubo na 

iwan ang kanilang reserba o sumali sa ekonomiya. Ang 

Ang "kalagayan ng pagtuturo at pagtitiwala" na sapilitang sa mga 

katutubong tao ng mga kapangyarihan ng Europa ay nagtatag ng 

isang paternalistic na relasyon na lumikha ng mga kondisyon ng 

pagkakaiba-iba ng lipunan at pang-ekonomiya, na nakakaapekto pa rin 

sa mga pamayanan ngayon. Sinasabi ng mga katutubong pundasyon 

ng UBC, 

 

Ang batas na ito ay batay sa palagay na upang gumana sa loob ng 

Canada, ang mga Aboriginal na tao ay kailangang gumamit ng isang 

"Canada" na pagkakakilanlan at talikuran ang kanilang mga kultura at 

tradisyon. Ang pag-iisip ng kolonyal ay nakilala ang mga katutubong 

tao at kultura bilang "ganid" at "primitive", atsa huli ay hindi 

makakaligtas sa kontemporaryong kolonyal na lipunan nang walang 

direktang interbensyon at pangangasiwa ng gobyerno ng Canada. 

 

Bago ang Batas ng India, ang Royal Proclamasyon ay lumikha ng 

"Mga Karunungan ng India" na sinadya upang matiyak na ang mga 

lupain ng mga Katutubo ay hindi magiging bukas sa pag-areglo. Sa 

mga nakaraang dekada, parami nang parami ng lupa ang nadala 

mula sa mga reserbang ito. Sinabi ni Arthur Manuel na ang mga 

katutubo ay naiwan na may 0.2% ng lahat ng mga lupain sa Canada. 

 

 

Ang pagnanakaw ng mga lupa na kaakibat ng batas sa Batas ng 

India ay nagawa ito kaya't ang mga katutubo ay hindi makahulugan 

na makilahok sa ekonomiya at nabuo ang tinatawag ni Manuel na 

"batas na pagtitiwala." (Tingnan ang Mga Pabula at Katotohanan) 

 

Noong 1867, ang Canada ay naging isang bansa sa pagpasa ng 

British North America Act; ang Seksyon 91 (24) ay nagtalaga sa 

Pamahalaang Federal ng responsibilidad para sa lahat ng "mga 

Indian at lupa na nakalaan para sa mga Indian." Sa ilalim ng Batas 

ng India, mga katutubo: 

 

• hindi maiiwan ang kanilang maliit na mga reserbang walang pass 

• kinakailangan upang makakuha ng isang pass upang magbenta ng 

mga baka at pananim. Kinokontrol nito ang kakayahan ng mga 

katutubo na makahulugan na lumahok sa ekonomiya at ginawang 

mahirap sa buong henerasyon 

• hindi maaaring magsanay ng mga tradisyonal na seremonya tulad 

ng potlatch, sundance, at lahat ng iba pang mga seremonya. Ang 

mga mahahalagang seremonya na ito ay naka-embed ng tradisyunal 

na mga batas na nakabatay sa lupa, tulad ng ekonomiya ng potlatch 

at pagsasanay ng banal na batas ng Cree ng Miyo Pimatisiwin 

(1925-1951) 

• ay pinagbawalan mula sa paggamit ng tradisyunal at seremonyal na 

damit 

• hindi bumoto (Lumadang mga tao ay hindi na pinalawak ng boto 

hanggang 1960) 

• hindi makabuo ng kanilang sariling mga pampulitikang grupo (1925-
1951) 

• ay maaaring alisin bilang Chief ng Indian Agent kung ang Chief ay 

tumayo sa federal government 

• "[C] hindi kukuha ng isang abugado - Kung ang mga lupa ay kinuha 

nang iligal, ang mga katutubong hindi maaaring makipaglaban sa 

korte kasama ang isang abugado. Labag sa batas para sa mga 

katayuang Indiano na kumuha ng mga abugado o humingi ng ligal 

na payo, mangalap ng pondo para sa mga pag-angkin sa lupa, o 

magtagpo sa mga pangkat. Maraming kailangang huminto sa pag-

oorganisa ngunit ang iba ay nagpatuloy na gawin itong lihim upang 

labanan ang kanilang mga karapatan. " K. Wilson 

 

Ang pinakapangwasak na bahagi ng Batas ng India ay ang batas na 

pinilit ang lahat ng mga bata sa pagitan ng edad na 6 hanggang 17 

sa mga paaralang pambahay. (Tingnan ang Mga Paaralang 

Residential) 

 

Sa mga unang dekada ng Batas ng India, itinatag ng pamahalaang 

pederal ang tungkulin bilang Indian Agent, upang makontrol ang 

buhay sa reserba. Ngayon ang Batas ng India ay pinamamahalaan 

pa rin ng pamahalaang pederal sa pamamagitan ng dalawang 

pederal na ministeryo: Mga Relasyong Crown-Indigenous at Mga 

Serbisyong Lumad Canada. 
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Batas sa India Ngayon 
Ngayon 630 na mga pamayanan at 60 magkakaibang mga Bansa ang pinamamahalaan ng Batas ng 

India sa Canada. 

 
Sinabi ni Kory Wilson: 

 
1. Ang Batas ng India ay dumaan sa maraming mga susog at mga kontrol sa ngayon: 

2. na nakakakuha ng katayuan, at kung sino ang maaaring makapasa sa katayuan 

3. mga patakaran na hindi nakukuha sa buwis - Ang mga katutubo na may katayuan ay hindi 

kailangang magbayad ng buwis kung kumita sila o bumili ng isang bagay sa reserba; dahil ang 

mga reserba ay napakaliit, ang mga katutubo ay nagbabayad pa rin ng kita at buwis sa pag-aari 

kung nagtatrabaho sila o nakatira sa labas ng reserba 

4. pabahay, imprastraktura at pagpapaunlad sa reserba 

5. Band (Mga pamahalaang Lumad) na nakareserba 

 
 

Mga Reserba at Pabahay 
Dahil ang mga Katutubong tao ay hindi nagawang pagmamay-ari ng mga lupain 

at napaloob sa isang maliit na ahagi ng kanilang tradisyunal na mga teritoryo, 

hindi maipasa ng mga katutubong tao ang yaman na nauugnay sa pagmamay-ari 

ng lupa. Ito ay isang sistematikong sanhi ng kahirapan sa reserba at para sa mga 

Katutubong naninirahan sa mga lunsod na lugar. Ngayon, kinokontrol pa rin ng 

Batas ng India kung sino ang maaaring magmamay-ari ng lupa sa reserba. 

 
Ang mga lupang reserba ay gaganapin sa isang pederal na pagtitiwala, 

nangangahulugang ang mga katutubo na may reserba ay hindi nagmamay-ari ng 

lupa, ngunit maaaring manghiram upang paunlarin at pagmamay-ari ng tirahan; 

gayunpaman, karamihan ng on-reserbaang pabahay ay itinuturing na pabahay sa 

lipunan. Ang mga kakulangan sa pabahay at mahihigpit na kondisyon ng 

pamumuhay ay lumikha ng isang krisis sa pabahay sa mga reserba. Ang mga 

kasunduan sa kasunduan sa kasaysayan ay nangangailangan ng pederal 

gobyerno na magbigay ng on-reserve na pabahay, ngunit ang mga pagtatantya 

ng 20,000-35,000 yunit na kinakailangan upang labanan ang krisis sa pabahay ay 

hindi pa natutugunan. 

 

"Ang pabahay sa mga reserba ay bumagsak sa 

halos lahatsukatin, lalo na kung ihinahambing sa 

off-reserve ng pabahay: 

Ang 41.5 porsyento ng mga tahanan sa mga reserba ay 

nangangailangan ng pangunahing pag-aayos, kumpara 

sa pitong porsyento sa mga hindi [A] boriginal na 

sambahayan sa labas ng mga reserba. Ang mga rate ng 

sobrang dami ng tao ay anim na beses na mas malaki sa 

reserba kaysa sa off. Sa maraming mga komunidad, 

hindi bihira na magkaroon ng tatlong henerasyon na 

naninirahan sa ilalim ng isang bubong - hindi sa 

pamamagitan ng pagpili ngunit sa pangangailangan. " 
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Kenzie Miller (Syilx), Amy Cote (Tsilhqot’in), and Taya Nickel (Tsilhqot’in and Secwepemc) 

 

Mga Katutubong Babae at ang Batas sa India 
 
Mula pa noong unang panahon, ang mga katutubong 

kababaihan ay naging sandalan ng mga pamayanan ng 

mga Katutubo. Marami sa mga bansa sa buong Turtle 

Island ay matrilineal, na nangangahulugang ang mga bata 

ay kabilang sa angkan ng kanilang ina at sinubaybayan 

ang linya ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga 

relasyon ng kanilang ina. Sa ilang mga Bansa, ang mga 

batang babae ay nakatanggap ng edukasyon mula sa 

kanilang mga ina at tiyahin. Natuto ang mga lalaki na 

manghuli mula sa mga kapatid na lalaki ng kanilang ina. 

Ang mga pamayanan na hindi matrilineal ay pinarangalan 

pa rin ang mga kababaihan, pinahahalagahan sila at 

tinitingnan sila para sa karunungan at patnubay. 

 

Sa maraming mga Bansa, ang mga kababaihan ay 

nagtataglay ng mga maimpluwensyang pampulitika na 

tungkulin, tulad ng mga Matriarch ng kanlurang baybayin 

Nations at ang Clan Mothers ng mga kapatagan ng 

kapatagan. Matriarchs at Clan Mothers 

ay may mahalagang papel sa paggawa ng desisyon. Sa 

ilang mga Bansa, ang mga Chief ay itinuturing na mga 

figurehead, na nangangahulugang bagaman kinatawan 

nila ang kanilang mga komunidad, ang mga Chief ay 

hindi maaaring magpasa ng mga batas nang walang 

pahintulot ng pamumuno ng kababaihan. Inalis ng Batas sa 

India ang lahat ng mga kapangyarihang pampulitika mula 

sa mga katutubong kababaihan. 

Ang ipinataw na mga istruktura ng kapangyarihan ng 

Europa ay nagbigay ng lahat ng awtoridad sa politika sa 

mga kalalakihan sa mga pamayanan ng Lumad, na 

lumilikha ng isang kapangyarihankawalan ng timbang at 

pagkawala ng kaalaman sa kultura. 

 

Ang mga katutubong tao sa buong Turtle Island ay 

tinitingnan ang mga katutubong kababaihan bilang isa 

sa mga pinaka sagradong nilalang sa mundo dahil sila 

ang "live na nagbibigay." Ang kahulugan ng kung sino 

ang isang "Indian" ay pinaghiwalay din ang mga 

pamilyang Katutubo, pamayanan at Nations. 

 

Halimbawa, hanggang 1982, ang kakayahang makakuha 

at mapanatili ang katayuan para sa mga kababaihan ng 

First Nations ay napagpasyahan ng kanilang mga 

relasyon sa mga kalalakihan. Kung ang isang babaeng 

Katutubong ay nagpakasal sa isang Métis o di-katutubo 

na lalaki, mawawalan siya ng katayuan, at ang kanilang 

mga anak ay wala ring katayuan. Gayunpaman, ang mga 

babaeng hindi Katutubong nag-asawa ng mga 

kalalakihang Katutubo. 

 

Ang mga kababaihang katutubo ay "naging kasangkapan 

upang bawasan at tuluyang mapuksa ang populasyon ng 

Katutubo. Ang mga kababaihang katutubo ay inilarawan 

bilang mahirap na mga magulang, na pinahintulutan para 

sa estado ng Canada na alisin ang mga katutubong bata 

at ilagay sila sa mga eskuwelahan sa tirahan o mga 

bahay na kinupkop. Sa kasalukuyan, [Katutubo ang mga 

kababaihan] ay nabibigatan ng labis na sekswal na mga 

pagpapakitang dumumi ang mga imahe ng aming mga 

ina, kapatid na babae, tiyahin, at mga lola. " 

 

- Renee Elizabeth Mzinegizhigo-kwe Bedard 
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Si Glen Coulthard, iskolar ng Dene at aktibista, ay nagsabi na 

noong 1869, ipinasa ng gobyerno ng Canada ang Gradual 

Enfranchisement Act. Ang Batas na ito ay nilikha upang 

maitaguyod ang sistemang pili ng Band Council. Hindi lamang ito 

nakakasira para sa tradisyunal na mga sistema ng pamamahala sa 

loob ng Nations, lalo itong pininsala ang mga kababaihang 

Lumad. Matapos maipasa ang Batas, ang mga kababaihan ay wala 

nang karapatang tumanggap ng mga mana mula sa kanilang asawa 

at tinanggihan ang karapatang bumoto at makilahok sa Band 

politika. Ang enfranchisement na ito ng mga kababaihang 

Katutubo ay nagawa nang walang pahintulot, at pinanatili din ng 

gobyerno ang kapangyarihan na tanggalin ang katayuan ng isang 

babae kung siya ay nagpakasal sa isang lalaking walang katayuan. 

Ang pagkawala ng katayuan ay nangangahulugang pagkawala ng 

karapatang manirahan sa reserba, pag-access sa pabahay, at upang 

makatanggap ng pederal na tulong na pangangalagang 

pangkalusugan. 

 

"Ang Batas ng India ay nagresulta sa pag-aalis ng kapangyarihan 

at awtoridad na mayroon ang mga Aboriginal na kababaihan bago 

ang kolonisasyon ... Noong unang bahagi ng ikadalawampu siglo, 

ang kakayahan ng mga kababaihan ng Aboriginal na magparami ay 

nasa ilalim ng seguridad ng gobyerno [? Pagsisiyasat] at kasama 

ang mga eugenicskilusan, batas na naipasa napinayagan ang di-

makatwirang, hindi sinasadyang pag-isterilisasyon ng mga 

Aboriginal na kababaihan at kalalakihan. " 

Ang Indian Homemakers 'Association ay nagsimula sa mga 

reserba noong 1930s at naging isang mahalagang boses para sa 

katayuan at di-katayuan na mga katutubong kababaihan. Ito ang 

unang asosasyon na kumakatawan sa mga di-katayuan na mga 

kababaihang Katutubo, at itinuro ng asosasyon kung paano kinilala 

ang mga batas sa katayuan laban sa mga kababaihan. Ang ilan sa 

mga hamon na iyon ay nananatili hanggang ngayon. 

 

Ang mga katutubong kababaihan ay patuloy na nahaharap sa isang 

makabuluhang halaga ng diskriminasyon sa Canada. Ang mga 

katutubong kababaihan ay 3.5 beses na mas malamang na 

makaranas ng karahasan kaysa sa mga di-katutubong kababaihan. 

Ang kritikal na isyu ng Pinatay at Nawawalang Mga Kababaihan 

at Batang Babae sa Canada at US ay naglabas ng malinaw na 

ugnayan sa pagitan ng paggamot ng Canada sa mga katutubong 

kababaihan sa pamamagitan ng patakaran at pagpapabaya sa 

pambatasan bilang pagpatay ng lahi:

"Ang karahasan na narinig ng Pambansang Enquiry ay isang 

genocide na batay sa lahi ng mga Katutubong Tao, kabilang ang 

First Nations, Inuit at Métis, na lalo na target ang mga kababaihan, 

batang babae, at 2SLGBTQQIA katao. Ang genocide na ito ay 

nagging  binigyan ng kapangyarihan ng mga istrukturang kolonyal 

na pinatunayan ng mgaAng Batas ng India, ang Sixties Scoop, mga 

paaralan sa tirahan at paglabag sa mga karapatang pantao at 

Katutubo, na direktang humahantong sa kasalukuyang pagtaas ng 

bilang ng karahasan, kamatayan, at pagpapakamatay sa mga 

populasyon ng mga Katutubo. 

 

Ang Native Women Association ng Canada ay nag-uulat: 
Iniulat ng Statistics Canada naAng mga babaeng Aboriginal 

aymakabuluhang overrepresent bilang mga biktima ng 

homicide. 

 
• Sa pagitan ng 1997 at 2000, ang mga rate ng pagpatay sa 

mga babaeng Aboriginal ay halos pitong beses na mas 

mataas kaysa sa mga hindi Aboriginal na babae. 

• Ang datos ng Indian at Northern Affairs Canada (INAC) na 

inilathala sa ulat ng Amnesty International Canada na 

Stolen Sisters: Ang Diskriminasyon at Karahasan Laban sa 

Mga Katutubong Babae sa Canada ay nagpapahiwatig na 

ang mga babaeng Aboriginal na nasa pagitan ng edad 25 at 

44 na may katayuan sa India ay limang beses na mas 

malamang kaysa sa ibang mga kababaihan ng parehong 

edad upang mamatay bilang resulta ng karahasan. 

• Ipinapahiwatig ng pagsasaliksik ng NWAC na ang mga 

pagpatay sa tao na kinasasangkutan ng mga babaeng 

Aboriginal ay mas malamang na hindi malutas. 53% lamang 

ng mga kaso ng pagpatay sa database ng Sisters In Spirit ng 

NWAC na nalutas, kumpara sa 84% ng lahat ng mga kaso ng 

pagpatay sa buong bansa. 

 
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang 

MMIWG Final Report na matatagpuan dito: 

https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/

Ang Sistema ng Residential School ng India 
Ang mga Paaralang Residential ay isang madilim na 

pamana sa kasaysayan ng Canada. Ang unang Paaralang 

Residential ay nagbukas noong 1870, nagsisimula ng 

126 taon ng mapanirang mga epekto sa mga katutubo. 

Maraming naniniwala na hindi tama na ang network ng 

Mga Residential School ay nawala o sarado downa 

noong unang panahon; subalit, ang huling paaralan ay 

isinara lamang noong 1996. Ang mga epekto ng 

sistemang Indian  

Residential School ay laganap at patuloy.Ang Mga 

http://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
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Paaralang Residential ay nilikha ng Pamahalaan ng 

Canada at pinangasiwaan ng iba't ibang mga Simbahang 

Kristiyano. Ang inilaan na layunin ng mga paaralang ito 

ay "burahin ang katutubong kultura sa mga bata -" 

Patayin ang bata sa bata "- at ihinto ang paglilipat ng 

kultura mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa." 

Humigit-kumulang na 150,000 mga bata ng katutubong 

lumapit sa mga Indian Residential School. Habang 

pumapasok sa mga paaralang ito, 90 - 100% ng mga 

mag-aaral ang nakaranas ng matinding pisikal, 

emosyonal, espiritwal, at 

pang-aabusong sekswal. Bilang karagdagan, ang 

isang nakagugulat na 40 - 60% ng mga bata ay 

hindi nakaligtas sa Residential School. Ang 

karamihan sa mga biktima na ito ay inilibing sa 

mga walang markang libingan. 

 

Noong 1884, inatasan ng gobyerno ng Canada 

ang lahat ng mga batang katutubo na dumalo 

sa mga Residential School na ito. Ang mga 

batas ay itinatag upang parusahan ang mga 

magulang na lumalaban sa kautusan, na 

nagpapataw ng multa o mga sentensya sa 

bilangguan dahil sa pagsuway. Ang mga 

pamilya ay napunit, at bagaman ang 

magkakapatid ay madalas na ipinadala sa 

iisang paaralan, madalas silang magkahiwalay.  

 

 

Ang mga mag-aaral ay pinaghiwalay batay sa 

edad, kasarian, at mga tungkulin sa trabaho. Ang 

mga batas na ito ay ipinatupad ng mga Ahente ng 

India at ng Royal Canadian Mounted Police 

(RCMP). 

 

 

 

 

Buhay sa Mga Paaralang Residential ng  

India 

  
Inabuso araw-araw ang mga batang katutubo.   

Pagdating, ang mga bata ay isinailalim sa pisikal na 

pang-aabuso, maraming hinuhugasan ng petrolyo, o 

pinalitan ang kanilang mga damit at gupitin ang 

buhok upang sumunod sa mga pamantayan ng 

Europa. Sa maraming ulat, pinag-uusapan ng mga 

nakaligtas na Lumad na pisikal na pinalo dahil sa 

pagsasalita ng kanilang wika o nagsasagawa ng 

anumang aspeto ng kanilang kultura. Ang mga 

kalagayan sa pamumuhay sa Mga Paaralang 

Residential ay kakila-kilabot; ang pagkain ay 

mahirap, at kung magagamit ito ay madalas na 

magkaroon ng amag, at pinuwersa sa mga bata. Dahil 

sa mga kondisyong ito, ang mga batang katutubo ay 

malnutrisyon at nagdusa ng hindi magandang 

kalusugan. Kaakibat ng hindi magandang sanitasyon, 

maraming buhay ang nawala sa sakit. Karamihan sa 

mga mag-aaral ay nakatanggap ng isang edukasyon sa 

Baitang 5 at pagkatapos ay pinilit na manwal sa 

paggawa. Sa kanilang oras sa Residential School, ang 

ilang mga katutubong bata ay isinailalim sa mga 

eksperimento ng Health Canada. 

Ang mga eksperimento ay binubuo ng kung ano ang ginagawa 

ng malnutrisyon sa katawan ng tao at kung paano ito 

maiiwasan. Karaniwan din ang pang-aabusong sekswal sa mga 

Residential School. Ang mga batang babae na nabuntis ay 

madalas na ang kanilang mga sanggol ay pilit na kinuha mula 

sa kanila at ibinigay, at kung minsan ang mga sanggol ay 

pinatay. 

 

Pauwi sa bahay 

Ang mga unang taon ng bata ay isang kritikal na oras ng 

pag-unlad ng tao. Mga batang katutubo na pauwi mula 

sa Residential Maraming mga hadlang ang kinakaharap 

ng mga paaralan. Ang mga batang nasa paaralan ay 

nagbalik na traumatized ng pisikal, mental, emosyonal, 

espiritwal, at pang-aabusong sekswal. 

Maraming mga nakaligtas na bumalik na hindi 

nakapagsalita ng kanilang wika o upang lumahok sa 

mga pang-kultura na kaganapan. Dahil ang 

pagpapahayag ng kultura ay pinarusahan sa Residential 

School, ang ilang mga bata ay nakaranas ng kahihiyan tungkol sa 

kanilang mga kulturang kultural. Ang Residential School ay 

nakakaapekto rin sa pagkakabit ng mga bata sa kanilang mga 

magulang, na nagdudulot ng pinsala sa mga koneksyon ng pamilya 

na maaaring dumaan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. 

 

Ang Indian Residential Schoolsystem ay dinisenyo upang hubarin 

ang mga mag-aaral ng kanilang dating nade-develop na kaalaman sa 

kultura, na iniiwan silang nakahiwalay sa kanilang mga pamilya at 

pamayanan. Hiwalay kapwa mula sa kanilang mga pamayanan sa 

bahay at mula sa 'mainstream' na lipunan ng Euro-Canada, ang mga 

katutubong bata ay nakaranas ng pagkawala, kahihiyan at isang 

kawalan ng pag-aari na patuloy na dumadaloy sa buong henerasyon. 
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Mga ulat sa Manitoba Trauma Informed 

Information and Education Center: 

"Ang isang makabuluhang salik na isasaalang-alang ay 

kung paano ang paglabag sa ugnayan ng mga anak, 

kanilang mga magulang, kanilang likas na pamayanan 

at mga suporta sa kultura ay nilabag. Ang karanasan ng 

pag-agaw sa kanilang mga tagapag-alaga ay maaaring 

maging traumatiko at nagkaroon ng isang 

makabuluhang epekto sa pag-unlad ng mga bata. Ang 

pagkakabit sa isang tumutugon, nag-aaruga, pare-

pareho na tagapag-alaga ay mahalaga para sa malusog 

na paglago at pag-unlad. Maraming mga bata ng 

sistema ng Residential School ang hindi nakakaranas ng 

ganitong karanasan pagkatapos na sila ay makuha mula 

sa kanilang mga pamilya at kasunod na pakikibaka 

ngayon dahil sa trauma ng pagkuha ng mga numero ng 

pagkakabit. Ang epekto ng mga nagambalang 

pagkakabit na ito ay nadarama sa antas ng indibidwal, 

pamilya at pamayanan. " 

 

Maraming nakaligtas ang nag-ulat na hindi nila alam 

kung ano ang hitsura ng isang malusog na pamilya, 

pagmamahal, o pagiging magulang, dahil sa kanilang 

sakit at trauma. Ang mga tradisyunal na kasanayan sa 

pagiging magulang ay hindi naipasa sa mga 

nakababatang henerasyon. Sapagkat maraming mga 

nakaligtas sa paaralang panirahan ay pinilit na itaas sa 

isang militaristikong paraan, hindi nila natutunan kung paano 

maibahagi ang maibiging kabaitan na 

naka-embed sa pananaw ng pandaigdigang katutubong sa kanilang 

sariling mga anak. Maraming mga kabataan ng Katutubo ngayon 

ang nag-uulat na hindi sila sinabi ng kanilang mga magulang na 

mahal sila, at sinisira ng henerasyong ito ang siklo na iyon. 

 
Ang pangmatagalang epekto ng sistema ng Residential School ay 

tinukoy bilang intergenerational trauma, tulad ng ebidensya na 

nagpapahiwatig na ang trauma ay naipasa sa mga bata at apo. 

Gayunpaman, ang intergenerational trauma ay hindi lamang 

tumutukoy sa Residential School at mga nakaligtas dito, ito rin ay 

tumutukoy sa trauma na naranasan ng mga katutubo mula nang 

dumating ang mga settler. 

 
Naiintindihan ni Sir John A. MacDonald ang mga pinsala na dulot 

ng mga Residential School sa mga pamilyang katutubo at 

pamayanan, kasama na ang mataas na bilang ng pagkamatay ng 

mga batang nasa edad na nag-aaral. Noong 1910, sinabi ni 

MacDonald, "Kaagad na kinikilala na ang mga batang Indian ay 

nawawalan ng natural na paglaban sa sakit sa pamamagitan ng 

pagsamantala nang malapit sa mga paaralang ito at na namamatay 

sila sa mas mataas na rate kaysa sa kanilang mga nayon. Ngunit ito 

lamang ay hindi binibigyang-katwiran ang isang pagbabago sa 

patakaran ng Kagawaran na ito, na 

nakalaanpatungo sa pangwakas na solusyon ng aming Problema sa  

India. " 
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Mga kasalukuyang patakaran na nakakaapekto sa mga 
katutubo 
Ang Assembly of First Nations (AFN), ang Truth and 

Reconciliation Committee (TRC) at ang United Nations (UN) ay 

tumawag sa Canada na talikuran ang mga doktrinang rasista ng 

kataasan. Sinasabi ng AFN na "Bagaman hindi ito 

nangangahulugan na ang mga nakaraang kawalan ng katarungan 

ay hindi magbabago, hindi ito magbabago kilalanin ang 

responsibilidad at kilalanin ang mga obligasyong mayroon ang 

Canada sa kasalukuyan sa First Nations. " Sa esensya, dapat 

kilalanin ng mga taga-Canada na ang mga batas na nagbigay ng 

batayan para sa pag-unlad ng Canada ay batay sa mga konsepto ng 

kataasan ng lahi. 

Ang AFN ay nagpapatuloy: 

"Sa halip na kumuha ng posisyon na kontra-laban laban sa First 

Nations, dapat itaguyod ng Canada ang karangalan ng Crown at 

makisali sa isang resolusyon ng mga karapatan sa lupa na hindi 

hinahangad na mabawasan ang aming mga karapatan sa aming 

mga lupain. Ang Mga Bansang Una ay hindi dapat makisali sa 

isang mahabang panahon, mamahaling paglilitis upang igalang 

ang ating mga lupa at karapatan. " 

Maraming hadlang upang labanan ang likas na mga karapatan sa 

lupa sa Canada. Ang mga gastos na nauugnay sa pagdadala ng 

pamahalaang federal sa korte upang igiit ang mayroon nang titulo 

at mga karapatan na bumaba sa First Nations, na marami sa mga 

ito ay naiwan sa pagkakaiba-iba ng ekonomiya, na tinatawag ni 

Arthur Manuel na 0.2% na ekonomiya   

 

Sa paksa ng pamagat at mga karapatan ng mga Katutubo, isinasaad 

ng AFN, "Ang malaking tanong ay nananatili: paano nakakuha ng 

titulo ang Crown at paano nagpatuloy na igiit ng Crown ang 

soberanya? Tulad ng paalala sa amin ng iskolar na si John 

Borrows, 'Ang batas sa Canada ay mananatiling may problema 

para sa mga Katutubo hangga't magpapatuloy itoalisin ang 

pinagbabatayan na pamagat at labis na kapangyarihan sa 

pamamahala na tinataglay ng First Nations. '" 

 

 

 

Umiiral na Mga Karapatan at Pamagat ng Aboriginal - 

Framework 

 ng Mga Karapatan at Pagkilala sa Degalumux 

DRIPA / UNDRIP 

 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/ind Native- 

mga tao / bagong-ugnayan / 

madalas-tinatanong-mga-pinag-isang mga 

bansa-deklarasyon-sa-mga-karapatan-ng-katutubong-mamam 

ayan 

 

• Yellow Head Institute CG: Kaya't habang hindi isang kasunduan, 

maaari pa rin itong maging napakalakas. Gusto kong pag-usapan 

pa 

Batas ng BC. Sa palagay mo ba ito ay nagbubuklod sa mga 

pamahalaang panlalawigan kasama ang mga linya na 

iminumungkahi mo? JB: Ang normal na paraan naang mga 

pamayanang pampulitika ay magpapatupad ng internasyunal na 

batas ay sa pamamagitan ng batas. Kaya makikilala ng proseso 

ang aming mga pamantayan sa kasunduan, ang aming mga 

prinsipyo ng kaugalian na internasyunal na batas o 

pangkalahatang mga prinsipyo ng internasyunal na batas at 

sasabihin nilang "okay - iyon ang pamantayan, ngayon kailangan 

nating ilagay ito sa ating sariling pambatasan na dapat ibigay 

ang puwersang iyon, upang bigyan ang higit na kasiguruhan. " 

Kung nakikita ng gobyerno ng BC ang "simpleng" ito bilang 

isang deklarasyon at hindi isang kasunduan hindi nila obligado na 

ilagay ito 

batas, maaari silang gumawa ng iba pang mga hakbang upang 

makatrabaho ang mga Katutubo, o upang makatrabaho ang 

pamahalaang pederal upang maisagawa ang mga karapatan. 

Ngunit, sa lawak na kumakatawan ito sa mga prinsipyo ng 

internasyunal na batas, kaugalian na internasyunal na batas, 

magkakaroon ng obligasyon na 

• Human Rights Tribunal - Blackstock vs Gobyerno ng Canada 
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Anti-Indigenous Racism 
sa Canada 
Ang pagbibigay ng kontribusyon sa kontra-

Katutubong bias ay kawalan ng kamalayan tungkol 

sa mga katutubo, kanilang mga kasaysayan, kultura, 

at mga kasalukuyang isyu na kinakaharap nila. Ang 

sistema ng edukasyon sa Canada ay nag-ambag din 

sa kawalan ng kamalayan at mayroon ng 

kasaysayanhindi gaanong kinatawan at inaapi ang 

mga katutubo at ang kanilang mga wika. 

Sa pinakabagong kasaysayan, pinaboran ng mga 

materyal na pang-edukasyon ang kasaysayan ng kultura 

ng mga settler sa Canada. Hanggang ngayon, ang mga 

bata sa paaralan ng Canada ay nakatalaga ng mga 

materyales na niluwalhati ang pagdating ng Si 

Columbus bilang isang "natuklasan" kung ano ang 

tinawag na Hilagang Amerika. Ang mga awtoridad sa 

panlalawigan at pang-rehiyon na edukasyon ay 

nagsisimulang ilipat ang kanilang kurikulum upang 

maisama ang pananaw ng pandaigdigang pananaw, 

subalit marami ang nag-isip na ang paglipat na ito ay 

naging mabagal at kailangan ng mas maraming 

pagsasanay at mapagkukunan para sa mga guro. Ang 

isang kakulangan ng edukasyon mula sa isang pananaw 

ng Lumad ay lalong mag-e-embed ng mga 

nakakapinsalang stereotype laban sa mga Katutubo. 

Ang mainstream media ay madalas na nakatuon sa mga 

problemang panlipunan o kaguluhan sa mga kwento o 

kasaysayan ng Lumad, na madalas na pininturahan ang 

mga katutubong na hindi mapigil o labag sa batas. Ang 

mga halimbawa ng kontra-Katutubong bias sa media ay 

nagpatuloy, tulad ng kung paano ang pagkamatay ni 

Coulten 

Boushie, isang batang katutubo na pinaslang sa Saskatchewan, 

ay natakpan. Regular na inilalarawan ng media ng Canada si 

Boushie bilang isang labag sa batas na pinaghihinalaan, habang 

ang isang mamamatay-taoay pinawalang sala. Ang kwentong 

ito ay nagpadala ng mga shockwave sa pamamagitan ng mga 

pamayanan ng Katutubo sa Canada, at may mga panawagan 

para sa media na iulat ang mga kwentong Katutubo mula sa 

isang walang pinapanigan na pananaw. 

Dito sa BC, kumikilos ang mga kabataan ng Katutubo upang 

protektahan ang mga tradisyunal na teritoryo na naapektuhan ng 

pagkuha ng mapagkukunan. 

Ang isang kabataan ay bulalas, "Sinusubukan naming tiyakin na 

ang mga susunod na henerasyon ay maaasahan pa rin sa lupa para 

sa mga mapagkukunan." Sa media, ang kabataan na ito ay 

tinutukoy bilang "mga nagpoprotesta," "labag sa batas na 

mamamayan" at "mga squatter ". 

Ang mainstream media ay nag-aambag sa mga negatibong 

stereotype sa pamamagitan lamang ng pagtakip sa traumatiko, 

negatibo at pamamaga 

mga kwentong nakakaapekto sa mga pamayanan ng mga katutubo. 

Kaakibat nito ng normalized bias ay isang mayabong lupa upang 

lumaki ang rasismo. 

 

Dito sa Surrey, nag-host ang SUILC ng dalawang araw na forum 

tungkol sa Anti-Indigenous racism sa Surrey at ang mga epekto 

nito sa pamayanan. 

 

 
 

Mga Pabula at maling kuru kuro 
Ang sumusunod na seksyon ay mula sa Pagkuha ng Sama-sama 

ni Kory Wilson , Na may pahintulot. 

Hanapin ang buong mga mapagkukunan dito: 

https://opentextbc.ca/ indigenizationfoundations/back-

matter/appendix-c-myth-or-fact/ 
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Saan nagmula ang Myths? 
Bagaman nagpapabuti ang sitwasyon, napakaraming mga taga-Canada ang hindi alam ang totoong kasaysayan ng mga katutubo, kanilang mga 

kasaysayan, kultura o kasalukuyang mga isyu na kinakaharap. 

 

Maraming mga kadahilanan kung bakit: 

 

• Ang mga taon ng mga patakaran ng gobyerno ay nagtrabaho upang maipasok ang mga katutubo sa pangunahing lipunang Canada. 

• Ang mga reserba ay may nakahiwalay na mga First Nations mula sa lipunang Canada. 

• Napakaliit na itinuro tungkol sa totoong kasaysayan ng Canada at mga katutubong tao. 

• Ang pelikula, telebisyon, at media ay madalas na nagpapatuloy sa mga stereotyp na Katutubo 

 

Para sa isang pang-edukasyon na video sa ilan sa mga stereotypes na nakikita ng mga katutubong 

taohttps://www.coursera.org/lecture/aboriginal- edukasyon / 8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR 6:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-
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Mitolohiya O Katotohanan                                            
1. Ang mga Katutubong Tao ay hindi kailanman nakasulat 

ng mga wika.Amitolohiya! Ang mga sistema ng pagsulat 

ng Europa at Asyano ay isang paraan lamang sa paglilipat 

ng impormasyon sa mga simbolo ng visual, ngunit may iba 

pa. Ang mga Katutubong Tao ay gumamit ng mga simbolo at 

iba`t ibang mga marka upang makipag-usap at magkuwento. 

Ang mga totem poste, petroglyphs, at pictographs ay mga 

halimbawa ng visual na wika. 

2. Ang mga Katutubong Tao ay hindi nagbabayad ng 

anumang buwis.Gawa-gawa yan! Ang lahat ng mga 

Katutubong Tao ay kinakailangang magbayad ng buwis 

tulad ng lahat ng ibang mga taga-Canada. Kasama dito ang 

lahat ng kita, federal, mga buwis sa panlalawigan, at 

munisipal, pati na rin mga buwis para sa mga kalakal at 

serbisyo na binili ng reserba. Ang tanging pagbubukod  

ay para sa mga taong kinikilala ng pamahalaang federal 

bilang "Mga Status na Indiano." Hindi nila kailangang 

magbayad: 

• income tax kung kumita sila ng 60 porsyento ng 

kanilang kita sa isang reserba 

• buwis sa panlalawigan o pederal na benta kung bumili 

sila ng mga kalakal o serbisyo sa reserba o maihatid 

ang mga ito sa reserba 

Upang mapanood ang isang video ng pagsasanay sa 

kamalayan ng Katutubong mapuntahanhttps: // 

www.coursera.org/lecture/aboriginal-edukasyon/8th-fire- 

episode-2-its-time-dY3WR23:28 

3. Lahat ng nangyari sa mga Katutubong Tao "ay naganap 

nang matagal na ang nakakaraan upang masulit lang 

nila ito." Gawa-gawa yan! Ang mga Katutubong Tao ay 

nakikipag-usap pa rin sa mga epekto ng kolonisasyon. 

Isinasaalang-alang na ang mga Katutubong Tao ay halos 

natanggal ng mga sakit na ipinakilala mula sa mga 

naninirahan, ang mga matatag at nakaligtas ay nakakaranas 

ng patuloy na mga epekto sa kanilang kalidad ng buhay, 

 pagkakakilanlan, pagpapahayag ng kultura, at tradisyonal 

na kasanayan. Halimbawa, kinokontrol pa rin ng Batas ng 

India ang maraming aspeto ng buhay ng mga Tao ng Unang 

Bansa at nililimitahan ang kakayahang pamamahala ng 

sarili ng mga pamayanan ng First Nation. Hanggang 1951, 

labag sa batas para sa mga First Nations na magtipon sa 

mga pangkat na higit sa tatlo, mag-iwan ng reserba nang 

walang pass, kumuha ng abugado, sariling pag-aari, o 

magsanay ng kanilang kultura. Mula pa lamang noong 1982, 

na may isang pagbabago sa Konstitusyon, na ang ligal na 

katayuan ng mga kababaihan ng First Nations ay hindi na 

natutukoy ng kung sino ang kanilang pinakasalan. Ang 

huling Residential School sa BC ay nagsara noong 1984, 

kaya maging ang mga hindi dumalo sa mga paaralan ay 

nagdurusa pa rin sa nagpapatuloy na pamana ng sakit, 

pagkawala, at rasismo. 

 

 

 

4. Ang mga Katutubong Tao ay pareho. Gawa-gawa yan! 

Ang mga Katutubo at pamayanan sa buong Canada ay 

magkakaiba-iba sa wika, kultura, at tradisyon. Mayroong 

higit sa 200 mga komunidad ng First Nation sa buong BC 

Nagsasalita sila ng higit sa 36 magkakaibang mga wika. 

Sa 2016 Census, 270,000 katao sa BC ang nakilala bilang 

Una 

Nation, Métis, o Inuit. Ang bilang na ito ay hindi kasama ang 

mga taong First Nations na nakareserba, dahil maraming mga 

reserba ang hindi kasama sa senso. Nakasalalay sa kung nasaan 

ka sa lalawigan, ang mga kasanayan sa kultura at tradisyon ay 

magkakaiba sa bawat isa. 

5. Mga kulturang katutubo napaka primitive. Gawa-

gawa yan! Ang mga Katutubong Tao ay may mga 

kumplikadong kultura at sistema ng pamamahala, komersyo, 

kalakal, at agrikultura na umunlad sa loob ng libu-libong taon 

bago makipag-ugnay sa maninirahan. Kahit na maraming 

mga kasunduan sa kapayapaan ang itinatag sa silangan at 

gitnang Canada, hindi makikilala o patunayan ng namamayan 

ng settler ang mga malalakas na sistemang ito at papalapit. 

Halimbawa, ang Gobernador ng BC na si James Douglas ay 

nakipag-ayos ng mga kasunduan sa mga pamayanan ng First 

Nation sa Pulo ng Vancouver, ngunit ang mga kasunod na 

gobernador ay pinawalang bisa ang mga kasunduang ito. 

 

6. Ang mga Katutubong Tao ay nakakakuha ng libreng 

edukasyon sa unibersidad at librepabahay.Gawa-gawa yan! 

Ang ilang mga First Nations na tao ay karapat-dapat para sa mga 

pondo ng edukasyon pagkatapos ng pangalawang, kung sila ay 

isang Katayuan na Indiano at kung ang kanilang pamayanan ng 

First Nation ay may sapat na inilalaan na pera upang mapondohan 

ang lahat o bahagi ng kanilang post-pangalawang edukasyon. 

Maraming mga Katutubong tao ang walang natatanggap na tulong 

mula sa kanilang mga pamayanan o gobyerno kapag nagtapos sa 

edukasyon sa post-pangalawang. Tulad ng para sa libreng 

pabahay, ang bawat Unang Bansa ay nakikipag-ayos sa 

pamahalaang pederal upang ma-access ang pondo upang maitayo 

ang mga bahay sa reserba, at pagkatapos ay ang First Nation ay 

nagsisiguro ng mga pautang para sa mga tahanan. Ang mga 

nangungupahan ay nagbabayad sa First Nation upang bayaran ang 

mortgage. Kung ang isang nangungupahan ay nakakakuha ng 

tulong na tulong sa kanilang pabahay, ito ay dahil mayroon silang 

isang espesyal na katayuan sa mababang kita. Kahit na bayaran ng 

isang nangungupahan ang mortgage, ang bahay ay wala sa 

kanilang pangalan at hindi nila ito maaaring ibenta. 

 

http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-edukasyon/8th-fire-%20episode-2-its-time-dY3WR23:28
http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-edukasyon/8th-fire-%20episode-2-its-time-dY3WR23:28
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7. Ang mga Katutubong Tao ay may higit na mga 

problema sa pagkagumonat krimen kaysa sa ibang tao. 

Gawa-gawa yan! Bilang isang populasyon, ang mga 

katutubong tao ay mas malamang na harapin ang mga 

pagkagumon at labis na kinakatawan sa sistemang 

hustisya sa kriminal, ngunit hindi ito dahil mas hilig sila 

sa kriminal o dahil ang kanilang mga katawan ay mas 

madaling kapitan ng mga adiksyon (kahit na naisip na ito 

ang kaso ng mga siyentista at maraming tao sa mga 

dekada). Ang mga rason 

para sa mas mataas na posibilidad ng mga adiksyon 

at labis na representasyon sa sistemang hustisya ng 

kriminal ay maraming at resulta mula sa isang 

kumbinasyon ng mga impluwensyang nauugnay sa 

kolonisasyon. Kabilang dito ang kawalan ng 

pagkilala sa kanilang mga kultura, tradisyon, at 

wika; batas ng gobyerno; rasismo, diskriminasyon, 

at stereotyping; pagkasira 

sa istraktura ng pamilya; kahirapan; paghihiwalay; 

at mga paaralan ng tirahan, mga siklo ng disfungsi, 

at intergenerational trauma. Sa malalaking lungsod, 

maraming mga opisyal ng pulisya sa mga mahihirap 

na kapitbahayan. Kung ang mga katutubong tao ay 

mas mahirap kaysa sa  

karamihan sa mga taga-Canada (at istatistika sila), 

mas malamang na makipag-ugnay sa mga opisyal 

ng pulisya o sa sistemang hustisya sa kriminal. 

Bilang karagdagan, isang beses sa kriminalsistema, 

ang mga Katutubong tao ay nahaharap sa 

karagdagang diskriminasyon bunga ng kawalan ng 

pag-unawa at mga pagkakaiba sa kultura na 

humantong sa bias ng institusyon at rasismo. 

Samakatuwid sila ay mas malamang na mahatulan 

at mabigyan ng mas mahabang pangungusap. 

 

8. Hindi apektado ng mga Residential School ang mga kabataang 

katutuboo kolonisasyon.Gawa-gawa yan! Ang kolonisasyon ay 

mayroon na 

isang pangmatagalang epekto sa mga pamayanan ng mga 

katutubo, kabilang ang pagkasira ng istraktura ng pamilya, 

kahirapan, pagkalungkot, pagkagumon, intergenerational 

trauma, at post-traumatic stress disorder. Kailangang 

mapagtagumpayan ng mga kabataan ng kabataan ang maraming 

mga hadlang sa panlipunan at pang-ekonomiya upang masira 

ang nakakapinsalang ikot na ito. Maraming mga Katutubong tao 

ang patuloy na nakakaranas ng rasismo - kung minsan ay 

derekta at sinadya at kung minsan sa anyo ng hindi kaalamang 

mga opinyon, hindi pagkakaunawaan, at pagtatangi. 

Nakakaapekto ito sa kanilang kakayahang mabuhay ng malusog 

at produktibong buhay. 

 

9. Ang mga Katutubong Tao ay hindi nais na makisama sa 

 gobyerno at maging bahagi ng Canada.Gawa-gawa yan! Ang 

mga Katutubong Tao ay bahagi na ng Canada at nais ng 

pamahalaang federal na kilalanin ang kanilang pagsasarili at 

mga karapatan bilang magkakaibang mga tao, tulad ng 

nakasaad sa Konstitusyon. Ang mga Katutubong Tao ay hindi 

makatarungang nagamot sa Canada 

- mula sa pagkakaroon ng kanilang mga lupain at teritoryolabag 

sa batas na kinuha sa mga desisyon ng gobyerno na ginawa 

para sa kanila nang walang konsulta. 

 

Upang mapanood ang isang video ng isang pagsasanay sa 

kamalayan ng Lumad ay napunta sa 

https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-edukasyon/8th- fire- 

episode-2-its-time-dY3WR 23:28 
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kanilang pagkakakilanlan na 

27gobyerno at maging bahagi ng Canada.Gawa-gawa yan! Ang 

mga Katutubong Tao ay bahagi na ng Canada at nais ng 

pamahalaang federal na kilalanin ang kanilang pagsasarili at 

mga karapatan bilang magkakaibang mga tao, tulad ng 

nakasaad sa Konstitusyon. Ang mga Katutubong Tao ay hindi 

makatarungang nagamot sa Canada 

- mula sa pagkakaroon ng kanilang mga lupain at teritoryolabag 

sa batas na kinuha sa mga desisyon ng gobyerno na ginawa para 

sa kanila nang walang konsulta. 

 
Upang mapanood ang isang video ng isang pagsasanay sa 

kamalayan ng Lumad ay napunta 
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http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-
http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-
http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-
http://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-
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Brilliance 
Ipinagdiriwang ang Mga Modelo Role Model sa 
Surrey 
Maraming mga Katutubo ngayon ang muling kumukuha ng kanilang pagkakakilanlan na 

Katutubo. Masining sila, edukado, malikhain kagaya ng kanilang mga ninuno. Patuloy silang 

naghahanap ng mga paraan upang muling mailarawan ang mga pagkakakilanlan ng mga 

Katutubong naghahalo ng tradisyunal na paraan ng pakikisalamuha sa modernong panahon. 

Ang mga huwaran na ito ay pinagbabatayan ng kanilang gawain sa kanilang ugnayan sa mga 

ninuno. Kadalasan, inilalantad ng media ang mga kwentong pang-traumatiko, na maaaring 

maging sanhi ng isang negatibong pang-unawa sa Indigeneity. Sa seksyong ito, inaasahan 

naming maiangat ang Katutubong Brilliance na mayroon dito sa Surrey BC. 
 
 

Alanaise Goodwill - Anishnaabe 
 

 

 

 

Si Dr. Alanaise Goodwill ay si Anishinaabe mula sa Sandy Bay First 

Nation at mayroong PhD sa psychology. Kasalukuyan siyang 

nagtuturo sa Simon Fraser University sa Surrey Campus.Si Alanaise 

ay isang scientist-practitioner at tagapagturo sa Counselling 

Psychology. Nilalayon ng kanyang trabaho na i-decolonize ang mga 

kasanayan sa kalusugan ng kaisipan sa pamamagitan ng pagtugon sa 

mga seryosong pagpapakita ng karahasang kolonyal tulad ng mga 

gang at karahasan batay sa kasarian. Bilang isa sa napakakaunting mga 

Indibidwal na Rehistradong Psychologist sa British Columbia, 

pinapanatili niya ang aktibong serbisyo sa loob ng maraming mga 

pamayanan ng Katutubo pati na rin ang kanyang mga tungkulin sa 

pagtuturo 

Binuo ulit ni Alanaise ang First Nations at Aboriginal Counselling 

Program sa Brandon University sa umuusbong na larangan ng 

Indibidwal na Sikolohiya. Sumulat din siya ng kurikulum para sa ilan 

sa mga nangungunang institusyong pang-edukasyon sa Canada. "Ang 

Alaniase ay nagtatrabaho sa mga lugar ng reclaim ng pagkakakilanlan, 

sama-sama na paggaling at pagbawi mula sa nakakapinsalang mga 

proseso ng kolonyal kabilang ang mga paaralan ng Residential ng 

India. Ang kanyang trabaho ay nakakuha ng pansin ng Mental Health 

Commission ng Canada, kung saan siya ay nagsilbing payo para sa 

kalusugan ng kaisipan ng bata at kabataan, 2009-2012 " 

Si Alanaise ay madamdamin tungkol sa pagbuhay ng muli ng wika at naghabi 

ng wika sa kanyang pamilya at mga pamamaraan ng pagpapayo. Ito ay 

makabagong gawain, na hindi nasaksihan sa alinman sa larangan ng pagbuhay 

muli ng wika o sa sikolohiya sa pagpapayo. 
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Jay Simeon - Haida First Nation 
Si Jay Simeon ay isang taga-ukit na Haida at ama na 

naninirahan sa Surrey sa nakaraang 10 taon. Si Jay ay 

ipinanganak sa sangay ng Kaawaas ng Sdast'a.aas Eagle clan. 

Ang Ina ni Jay ay Blackfoot mula 

Brocket Alberta. Si Jay ay kinilala bilang isang namumuno sa Haida 

art at nagtuturo sa ibang mga artista sa loob ng 16 na taon. Noong 

2011, natanggap ni Jay ang Fulmer Award sa First Nations Art 

noong BC. Ang unang guro ni Jay ay ang kanyang ama, si Eric 

Simeon. Nagsimulang mag-ukit si Jay sa murang edad na may mga 

suplay na natagpuan sa paligid ng bahay. Sa edad na 14, ipinakilala 

ni Eric si Jay sa kanyang Tita Sharon Yeltatzie na pinagmulan niya 

ng kanyang masining na paglalakbay. 

Nag-aaral si Simeon sa ilalim ng kanyang tiyahin na si Haida Artist 

SharonSi Hitchcock noong siya ay labing-apat at natutunan ang 

paggawa ng alahas kasama si Dwayne Simeon. Ipinagpatuloy niya 

ang pag-aaral ng disenyo ng Northwest Coast sa pamamagitan ng mga 

libro at pagbisita sa mga museo. Ang gawa ni Jay ay ipinakita sa mga 

gallery sa buong Hilagang Amerika. 

 

“Siya ay isang magaling na magkukulit sa maraming mga kaliskis at 

daluyan at nasa kanyang alahas na itinatag niya ang kanyang sarili 

sa unahan ng disenyo ng Northwest Coast. Ang kanyang trabaho sa 

ginto, pilak, buto at argillite ay nagsasama ng iba't ibang mga 

diskarte upang makalikha ng ilan sa mga pinaka masalimuot at 

magagandang nakaukit na alahas sa mundo ng sining ng Northwest 

Coast. Ang kanyang pag-aalaga para sa detalye, kasama ang isang 

malakas na kakayahan para sa disenyo, ay ginagawa siyang kabilang 

sa pinakamahusay at pinaka kapanapanabik na gawain ng kanyang 

henerasyon. " 

 

 

Pendant ng Buwan 

Jay Simeon 

(Haida) Yellow 

Cedar, Abalone 

Sinabi ni Jay ang tensyon na nararamdaman niya sa pamamagitan ng 

pagiging isang urban na Haida. Sinabi niya na ang pag-access sa mga 

bagong tool at mga gallery ay nagbigay ng maraming mga pagkakataon. 

Gayunpaman, hinahangad ni Jay na makabalik sa lupa sa kanyang mga 

teritoryo sa bahay. 
 

Guuj sdang (Two Wolves) Panel 

Jay Simeon (Haida) 

Red Cedar, Acrylic 
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Len Pierre - Katzie First Nation 

Si Len ay isang Ama, Coast Salish Consultant, 

tagapagsalita sa publiko, tagapagturo, tagapagsanay ng 

kultura at spiritual gangster. Na may background sa 

edukasyong pang-adulto at mga sistemang kaalaman sa 

kultura, nilalayon ni Len na i-decolonize at ibahin ang anyo 

ang corporate mga system, diskarte, patakaran,at nilalaman 

ng kurikulum sa anumang propesyonal na disiplina. 

Si Len ay isang mabangis na tagapagtaguyod para sa mga 

karapatang pangkalusugan ng mga Lumad sa mga lugar ng 

labis na dosis na krisis, kaligtasan sa kultura, pag-decolonize ng 

paggamit ng gamot at pagkagumon at paglulunsad ng 

katutubong pananaw sa daigdig upang lumikha ng mga 

positibong epekto sa lugar ng pag-access sa kalusugan ng mga 

Lumad. 

Sinabi ni Len na ang mga katutubo ay malubhang naapektuhan 

ng mga sumusunod na pangyayaring kolonyal. 

Scoop ng  

Residential School 

60 

Pagnanakaw sa Lupa 

Sa panahon ng Truth & Reconconcion, naniniwala si Len na ang 

pangangailangan na tulayin ang mga Katutubong katutubo at 

di-katutubo ay hindi kailanman naging mas malaki. Sa 

pamamagitan ng pagtuon sa kasalukuyang kaalaman at 

pagpapahalaga sa Katutubo, nagbibigay siya ng mga lektibong 

pang-edukasyon, pagawaan at serbisyo sa konsultasyon sa 

sinumang handang tagapagbigay ng serbisyo. 

 
  

Lyn Daniels - Kawacatoose First Nation 
Si Lyn ay masigasig sa pag-decolonize ng edukasyon. Si Lyn ay 

nagtapos ng degree na Doctor of Education sa UBC sa Patakaran at 

Pamumuno sa Pang-edukasyon. Ang kanyang thesis ay nakatuon sa 

mga alaala ng katutubong mag-aaral sa kolehiyo na pang-edukasyon 

sa publiko. Pinag-aralan niya ang mga paghahambing na mayroon sa 

pagitan ng sistemang Indian Residential School at ng sistema ng 

pampublikong paaralan. 

Pinayagan siyang ipakita ang mga karanasan sa kasalukuyan sa mga 

mag-aaral na hindi magagalang loob sa kasalukuyang edukasyon, at i-

highlight ang patakarang pang-edukasyon na batay sa kolonyal. 

Habang nagtatrabaho kasama ang maraming mga distrito ng paaralan 

ng BC at ang Ministri ng Edukasyon, si Lyn ay naging isang 

tagapangasiwa, isang coordinator, at isang consultant sa Aboriginal 

Education. Sa kasalukuyan, siya ay Direktor ng Pagtuturo, Aboriginal 

Learning sa Mga Paaralang Surrey. Sa at sa labas ng kanyang 

tungkulin, siya ay nagtataguyod para sa pagkakapantay-pantay sa 

gitna ng mga hindi magagalang na pinuno at pagbuo ng malakas na 

pakikipagsosyo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng pakikipagsosyo sa 

loob ng mga pamayanan at sa buong distrito ng paaralan, nilalayon ni 

Lyn na lumikha ng mga malinaw na landas sa post-pangalawang para 

sa mga mag-aaral na Lumad. 
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Resurgence 
esurgencence 
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Katutubo 

 

 

 
           Ang mga lupain at katubigan 
ng mga katutubong ay ang lakas ng 
ating mga nilalang at samakatuwid 
ang puso ng muling pagkabuhay ng 
Katutubo 

Crystal Smith 
 

 

Ang muling pagkabuhay o muling pagkabuhay ng 

pagkakakilanlan ng Katutubo ay isang lumalagong 

kilusan sa buong Turtle Island. Sa pamamagitan ng 

pagsisimula sa muling pagtataguyod ng Indigneous 

culture, masisira ng mga bansa ang siklo ng kahirapan 

at masimulan ang paggaling mula sa mga epekto ng 

kolonisasyon. Nagsisimula ang prosesong ito sa lupa, 

isang pangunahing sangkap ng pagkakakilanlan ng 

Katutubo at mga paraan ng pamumuhay. 

Sumulat si Leanne Simpson "ngayon, kung gayon, at 

magpakailanman, ang laban ay para sa lupain. Ang 

lupa, at lahat ng kailangan nitong turuan, ibigay, at 

lahat ng hinihiling nito. " Ang kilusang ito ay 

pinamumunuan ng isang taob na alon ng kabataan, 

ang mga taong hindi mahinahon ay tumataas sa mga 

lugar, kabilang ang, kalusugan, edukasyon, batas, at 

politika.

Ang mga Gawa ng muling pagkabuhay ng mga katutubong 

nagsimula sa pakikipag-ugnay. Sa ilalim ng pamamahala ng British, 

ang mga potlatches at seremonya ay pinagbawalan ng batas; subalit, 

nagpatuloy ang pagsasanay ng mga Marunong tao sa kanila sa 

lihim. 

Nang magsimula ang sistema ng Residential School, itinago ng 

ilang pamilya ang kanilang pamilya sa kagubatan, na iniiwasan ang 

mga Ahente ng India at ang RCMP. Noong 1969, nang ipakilala ni 

Pierre Trudeau ang White Paper, isang piraso ng batas na 

naglalayong ganap na maipasok ang mga taong walang katuturan sa 

nangingibabaw na lipunan, tinanggihan ito ng pamayanan ng 

Katutubo. Bilang tugon, ang Indian Association of Alberta, na 

pinangunahan ni Harold Cardinal, ay pumasok sa House of 

Commons nang buong regalia, na may drum at pag-awit, upang 

ipakita ang Red Paper. Inilahad ng Red Paper na ang mga orihinal 

na kasunduan ay nilagdaan sa British Crown at ang pundasyon para 

sa pamamahala ng sarili at sariling kakayahan sa loob ng Canada. Si 

Ryan McMahon, host ng tanyag na podcast sa mga isyu sa 

Katutubo, isinasaad ng Red Man Laughing ”Kritikal na tandaan na 

anuman ang pakikitungo ng mga Katutubo sa Canada. 

Dito, sa Kwantlen unang Bansa, pinarangalan ni Chief Marliyn 

Gabriel ang mga Matatanda sa kanyang pamayanan na - sa kabila 

ng kanilang mga traumatiko na karanasan sa paaralan sa tirahan at 

may diskriminasyon, nakabuo sila ng mga aral upang turuan ang 

mga bata sa elementarya at highschool sa Langley BC. Ang mga 

Kwantlen Elders na ito ay madamdamin tungkol sa pagtuturo sa 

mga susunod na henerasyon upang ang mga kalupitan ng nakaraan 

ay hindi magpatuloy. 

 

Pagsara 

Hanna Dexel-Poitras, Jaylen Dexel-Poitras, Jamie Dexel-

Poitras (N’kakamplux), and Presley Poitras (Haida and Syilx) 
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