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               Визнання землі 

Ми з повагою визнаємо, що студентське містечко коледжу Red River 
College Polytechnic росташоване на споконвічних землях народів 
Ashishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dacota та Dene (Ашішінаабе, Оджі-крі, 
Дакота та Дене), а також на рідній землі метисів.© 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Навіщо потрібне визнання 
території? 

Хто такі корінні народи Канади?

 

"Визнання території - це спосіб, за 

допомогою якого люди включають 

усвідомлення присутності корінних 

жителів, а також їх прав на землю, в 

наше повсякденне життя. Часто це 

робиться на початку церемонії, лекції або 

будь-яких інших громадських заходів. Це 

може бути делікатним способом визнання 

історії колоніалізму та необхідності змін у 

колоніальних суспільтвах поселенців"© 1 
 

Старійшини корінних народів 
 

У культурах перших націй, метисів та інуїтів 
старійшины є цілителі та зберігачі знань, які 
дають поради та займаються просвітницькою 
діяльністю всередені та за межами своїх 

спільнот. 3 

 

Корінні народи 
Перші групи людей, які мешкають на цій 
землі, яка зараз називається Канада; 
перші мешканці, корінні народи. 

 
Метиси 
Корінні народи, які є нащадками 
перших націй та європейців у західно-
центральній Канаді. 

 
Інуїти 
Корінні народи, які традиційно мешкають 
у Північній Канаді. 

 
 
Перші нації 
Корінні народи, які не є метисами чи 
інуїтами. 2

Вступ 
Примирення – це робота некорінного народу, в тому числі нових іммігрантів 

Канади. Оскільки значна частина населення країни народилася закордоном, нові 

канадці можуть зіграти істотну роль у Примиренні. Ми знаємо, що начало цього 

тривалого процесу – це особистий вибір кожного, і він може виявитися 

приголомщливим для людини, особливо для новачка в країні; тому мета цього 

навчально-просвітницького посібника - стати першим кроком у наданні 

інформації про Примирення для нових іммігрантів. Ми сподіваємося спонукати 

читачів дізнатися більше про історію Канади та надихнути їх на дії, спрямовані на 

зміцнення їхніх стосунків з корінними народами. Якщо багато людей вирішать 

взяти на себе відповідальність і внести невеликі зміни у своє життя, Канада 

рухатиметься вперед як нація з меншим  рівнем прояву расизму та 

дискриминації. 
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Система шкіл-інтернатів 
Нижче наводиться витримка про школи-інтернати з веб-сайту Національного Центра 
Правди та Примирення (НЦПП). Зверніть, будь ласка, увагу, що термін «абориген» все 
частіше замінюється терміном «корінний». Деякі корінні народи вважають за краще, щоб 
їх не називали аборигенами. 

 
«Протягом понад 150 років дітей перших націй, інуїтів та метисів забирали з їх сімей 
та громад, для того, щоб вони відвідували школи, які часто розташовувалися далеко 
від їх домів. У школах-інтернатах для индіанців знаходилось понад 150 000 дітей. 
Багато з них так і не повернулися додому.  

 
Перша керована церквою школа-інтернат для индіанців була відкрита в 1831 році. До 
1880-х років федеральний уряд прийняв офіційну політику фінансування шкіл-
інтернатів по всій Канаді. Явним наміром цієї політики було відокремити цих дітей від 
їхніх сімей та культур. У 1920 році згідно Закону про індіанців (Indian Act) перебування в 
індіанських школах-інтернатах стало обов’язковим для дітей віком від 7 до 15 років зі 
статусом, визначеним у Угоді (Treaty-status). 

Комісія Правди та Примирення Канады (КПП) дійшла до висновку, що школи-інтернати 
були «систематичною спонсорованою урядом спробою знищити культуру та мови 
аборигенів та асимілювати аборигенні народи, щоб вони припинили своє існування як 
окремі народи». Комісія охарактеризувала цей намір як «культурний геноцид». Школи 
часто недофінансувалися та були переповнені. Якість освіти була низька.  Дітей 
жорстоко карали за те, що вони говорили рідною мовою.  За жорстоке ставлення до  
дітей персонал до відповідальності не притягувався.  

Відомо, що тисячі учнів шкіл-інтернатів зазнавали фізичного та сексуального 
насильства. Всі діти страждали від самотності та сильного прагнення бути вдома зі 
своїми сім’ями. Школи задавали дітям страждань. Школи задавали також страждань 
їх сім’ям та громадам. Діти були позбавлені здорових прикладів кохання та поваги. 
Унікальні культури, традиції, мови та системи знань перших націй, метисів та 
інуїтів були зруйновані примусовою асиміляцією.  

Травми, завдані дітям у школах-інтернатах відчуваються ними і донині. Для 

багатьох, хто вижив, розповідати  про свій досвід перебування у школах-інтернатах 

означає знову і знову переживати завдані їм травми. Багато хто з них на протязі 

довгих років нікому не росповідав про те, що їм довелося випробувати.» 4 

Що таке Примирення? 

У 2015, Комісія Правди та Примирення Канади (КПП)  дала визначення Примиренню як 
процесу щодо «встановлення та підримки взаємоповажних відносин» між корінними та 
некорінними мешканцями Канади. КПП також заявила, що для того, щоб у Канаді 
відбулося Примирення, «має бути усвідомлення минулого, визнання заподіяної шкоди, 
його відшкодування та дії щодо зміни поведінки». 5 
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Комісія Правди та Примирення (КПП) 

Мандат Комісії Правди та Примирення (КПП) полягає у тому, щоб інформувати всіх 
канадців про те, що відбувалося у школах-інтернатах. Комісія задокументувала 
правду про тих, хто вижив, їхні сім’ї, спільноти та всіх інших, кого особисто торкнулося 
пережите у школах-інтернатах. 

 
КПП була створена у червні 2008 року в рамках найбільшого колективного позову 
в Канаді, званого Угодою про врегулювання питання про індіанські школи-
інтернати  (УВІШІ). Цей судовий процес призвів до багатомільярдного 
врегулювання, щоб допомогти тим, хто вижив у школах-інтернатах у їхньому 
зціленні. КПП передала результати своєї роботи Національному Центру Правди 
та Примирення (НЦПП). 6 

Що таке колективний позов ? 
Колективний позов - це судовий позов, поданий більш ніж однією особою проти 
одного відповідача. Група людей, які порушують судовий позов, називається 
позовним колективом і всі вони пред’являють одинакові позови до обвинуваченого. 7 

 
Цілі Комісіі Правди та Примирення (КПП) 
    На інтернет-сторінці КПП стверджується, що цілями Комісії є: 
● Визнання пережитого дітьми у школах-інтернатах, негативних впливів на них та 

наслідків. Забеспечення безпечної обстановки для колишніх учнів та їх сімей, а 
також будь-яких інших осіб, кого це торкнулось, щоб вони змогли поділитись 
своїми історіями з Комісією.  

● Привернення уваги громадськості  та поширення інформації про школи-інтернати 
та їх негативний вплив на дітей. 

● Створення загальнодоступного архіву історичних записів про систему 
індіанських шкіл-інтернатів (СІШІ). 

● Створення та надання уряду Канади звіту, що містить рекомендації щодо  
індіанських шкіл-інтернатів та наслідків перебуваня у них. 

● Забезпечення підпримки пам’яті про колишні школи-інтернати та їх негативний вплив. 
8 

 
Національний Центр Правди та Примирення (НЦПП) 

НЦПП було створено у партнерстві з Комісією правди та примирення. Після 
завершення мандату КПП, було створено НЦПП і для продовження цієї роботы було 
обрано університет Манітоби. НЦПП відповідає за надання доступу до історії 
індіанських шкіл-інтернатів, документівання та архівування історій СІШІ. Він також 
забезпечує для тих, хто вижив, безпечне місце, щоб вони могли поділитися своїми 
історіями. 9 
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Заклики до дії 
Комісією було складено докладний звіт, що містить дев’яносто чотири 
рекомендації, в якому всі рівні уряду та организацій закликаються до внесення до 
політики змін, які сприятимуть Примиренню в Канаді. Комісія адресувала свої 
рекомендації до таких секторів, як охорона здоров’я, захист дітей, департаменти 
юстиції, імміграції та освіти.  

 
Заклик до дії №93 
«Ми закликаємо федеральний уряд, у співпраці з національними організаціями 
аборигенів переглянути інформаційний пакет для іммігрантів, що прибувають 
до Канади, а також тест на громадянство, що входить до нього, таким 
чином, щоб у них була відображена докладніше всеосяжна історія 
різноманітних аборигенних народів Канади, включаючи інформацію про Угоди, 
а також історію шкіл-інтернатів.10 

 
-Комісія правди та примирення: Заклики до дії 

 

Прапор тих, хто вижив 
Національний Центр Правди та Примирення заявляє: «Прапор тих, хто вижив – 
це вираз пам’яті, покликаний вшанувати пам’ять тих, хто вижив у школах-
інтернатах, а також усіх життів та спільнот, на які вплинула система шкіл-
інтернатів у Канаді.  Кожен елемент, зображений на прапорі, був ретельно 
відібраний тими, хто вижив, з усієї Канади, з якими консультувались при 
створенні прапора.» 11 

 

 

Зображення Прапору тих, хто вижив, взяте з NCTR.ca               5



Що таке Номерні Угоди (Numbered Treaties)? 
За даними Комісії Манітоби по роботі з Угодами, «У Канаді Угоди є основою  
унікальних міжнаціональних відносин корінних народів з державою. У Західній Канаді 
Номерні Угоди з 1 по 11 є серією історичних пост-Конфедеративних Угод, укладених 
відразу один за одним за короткий  період часу з 1871 по 1921 рік між народами 
перших націй та державою (Канада). Вони також актуальні сьогодні, як і тоді, коли 
вони були підписані.»   

 

«Номерні Угоди використовувались як політичні інструменти для укладання союзів 
та забезбечення того, щоб обидві сторони могли досягти цілей, які вони 
поставили для своїх народів, як під час укладання Угоди, так і у майбутньому. 
Укладання угод історично використовувалося серед народів перших націй для 
міжплемінних торгових спілок, мира, дружби, безпечного проходу та доступу до 
спільних ресурсів на споконвічних землях іншої нації.» 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервація корінних народів – це земля, виділена федеральним урядом для 
виняткового користування та у інтересах перших націй. «Більше інформації ви 
можете знайти на сторінці “Reserves” (Резервації)  відділу вивчення перших націй та 
корінного населення в UBC (Університет Британської Колумбії).» 13 

 

За даними Статистичного управління Канади за 2016 год, «У Канаді проживало 820 
120 чоловік зі статусом людей перших нації.  З них 40% (331 025) жили в резерваціях, 
14% проживали в сільскій місцевості (за межами резервацій), і 45% проживали у 
містах». 14 

 

Більшості корінних народів довелося покинути резервації, тому що у міру зростання  
населення, землі для всіх мешканців стало не вистачати. Народи перших нації не 
отримали всієї кількості землі, яку обіцяв їм уряд за відповідними Угодами. 6

    Що таке резервації корінних народів? 



Поширені помилкові уявлення про корінні народи  
Помилкове уявлення №1 
Багато хто вважає, що корінні народи отримують безкоштовну освіту та не сплачують 
податки. 

 
Факт: Те, що перші нації здобувають безкоштовну післяшкільну освіту, є 
поширенним помилковим уявленням. Все набагато складніше. Лише індіанці зі 
статусом (люди, визнані федеральним урядом «індіанцями») мають право на 
отримання фінансування на післяшкільну освіту через фінансування 
Департаменту по справах корінних народів і народів Півночі.   

 
Більше того, старійшина Пол Гуимонд (Paul Guimond) підкреслює, що безкоштовна 
освіта була частиною угод, укладенних між поселенцями та корінними народами. 
Повний намір полягав у тому, щоб використовувати західну освіту для колонізації 
корінних народів та контролю над тим, до якої інформації корінні народи повинні 
мати доступ. Тим самим уряд зруйнував історію, мову, культуру та спосіб життя 
корінних народів. 

 
Уряд Канади несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань та намірів, 
сформульованих за допомогою Угод, які є офіційними домовленостями, 
укладенними між урядом Канади та корінними народами.15 

 
Загалом, менше 1% корінного населення Канади звільнено від сплати певних 
податків.16 

Помилкове уявлення №2 
Теза про те, що всі корінні народи однакові.  

 
Факт: Культурна різноманітність корінних народів не завжди визнається. Існує безліч 
різних груп корінних народів, і у кожного з них є своя історія, цінності, символи, 
традиції та потреби, тому неправильно ставитися до коріннх народів так, ніби вони 
були однаковими. Наприклад, «існує понад 600 груп (спільнот) і понад 2000 
резервацій (у Канаді) – кожна зі своєю історією, яка сформувала їхню особливу 
культурну самобутність. Кожна з них має свою экономіку, потенціал розвитку та 
проблеми.16 

 
Помилкове уявлення №3 
Школи-інтернати – це вже стародавня історія. 

 

Школи-інтернати – це не стародавня історія, оскільки остання школа закрилася у 1996 
році. Понад 150 000 дітей довелося пережити ці жахливі випробування (6000 з  яких 
померли або зникли безвісти), а нові могили все продовжують виявлятися.  
Більш того, травма, отримана тими, хто вижив, продовжує передаватися з покоління 
в покоління. 16                                                                  7
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Відповідальність та подальше просвітництво 

Дії, які ви можете зробити самостійно 
● Переглянути художні та документальні фільми про історію корінних народів 
● Відвідати місцеву бібліотеку та попросити книги та інші матеріали про корінні 

народи та їх історії 
● Старійшина Пол рекомендує відвідати народну бібліотеку в  Манітобському 

культурно-освітньому центрі корінних народів у Вінніпезі 
● Стати волонтером в організації корінних народів  
● Слухати та ставити вдумливі питання 
● Читати книжки про історію корінних народів Канади та про пережите у школах-

інтернатах 
● Слухати подкасти та музику і підтримувати початківців мистецтва  з числа корінних 

народів 
● Підтримати бизнеси корінних народів 
● Прочитати Truth and Reconciliation Commission’s Calls to Action (Заклики до дії Комісії 

правди та примирення) 
 

Рекомендована література 

● Joseph Boyden "Wenjack" 
● Beatrice Mosionier "In Search of April Raintree" 
● Joseph Boyden "Three Day Road" 
● Aimée Craft "Breathing Life into the Stone Fort Treaty" 
● Richard Wagamese "Indian Horse" 
● Phil Fontaine, Aimée Craft "A Knock on the Door" 
● Theodore Fontaine "Broken Circle: The Dark Legacy of Indian Residential 

Schools: a Memoir" (Recommended by Elder Paul Guimond) 
● Truth and Reconciliation Commission's Calls to Action

 
Фільми для перегляду 
Indian Horse 
Rumble: the Indians that Rocked the World 
We Were Children 
The Secret Path 
Більше фільмів можно знайти тут: 
National Film Board of Canada 

 
Інтернет-сторінки для ознайомлення 
Native-Land.ca 

nctr.ca – National Centre for Truth and 
Reconciliation 
TRCM.ca - Treaty Relations Commission 
of Manitoba 
Groundworksforchange.org 
Reconciliationcanada.ca 
United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples 
National Association of Friendship Centres   
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Група проекта 

Brooke Harding-Boboski  
Chahat Chahat 
Jennifer Sawatzky  
Tayla Agostinho 
В партнерстві з Manitoba Association of 
Newcomer Serving Organizations 
(MANSO) © і відрецензовано 
старійшиною Полом Гуімондом (Paul 
Guimond) 

Про нас 

Ми – є група студентів, які навчаються по 
програмі соціальних інновацій та 
розвитку спільнот в коледжі Red River 
College Polytech. Цей проект має на меті 
надати  інформацію для нових 
іммігрантів Канади про справжню історію 
відносин між корінними народами і 
поселенцями; в підтримку Заклику до дії 
№93  Комісії Правди та Примирення. 
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