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200 TAHUN TRAGEDI ABORIGIN 

 Saat pendatang Inggris mengembangkan daerah
koloni koloni di Sydney tahun 1788, sudah ada
sebanyak 750.000 warga aborigin yang sudah 40-
70.000 tahun menghuni Australia

 Virus yang dibawa keturunan Inggris ditemukan
merebak di permukaan Aborigin yang menewaskan
ratusan orang pada tahun 1789

 Pemerintah memberi hak berupa kepemilikan lahan
kepada pendatang Inggris di sektar Sydney, yang 
sekaligus menjadi awal penggusuran Aborigin. Ini
dimulai 1791. langkah serupa meluas hingga ke
seantero Australia, yang mengakibatkan terjadinya
konflik antara aborigin dan pendatang Inggris. 
Konflik ini mengakibatkan puluhan ribu kematian
aborigin dibandingkan dengan hanya ratusan
kematian pendatang Inggris



 Negara persemakmuran Australia resmi berdiri
pada 1 Januari 1901 tetapi Aborigin tidak
memiliki hak hukum karena dianggap sebagai
bagian dari fauna

 Pada 1910, pemerintahan di berbagai negara
bagian mengeluarkan kebijakan untuk
memisahkan keturunan Aborigin berdarah
campuran dari keluarga yang tidak memiliki
darah campuran. Alasannya, anak2 berdarah
campuran itu akan lebih baik keadaannya. 
Masalahnya, rasa Aborigin akan
dibumihanguskan. Ada sekita 60.000 Aborigin
berdarah campuran pada tahun 1910

 Data: satu dari 10 anak2 diambil paksa dari
keluarganya



 Tingkat harapan hidup Aborigin 17 tahun rendah
daripada kulit putih

 Tak ada Aborigin yg menduduki kursi parlemen
tingkat nasional

 Hanya ada 460.000 warga Aborigin dari total 21 
juta penduduk Australia, dan pada umumnya
pada oposisi yg terpinggirkan dgn tingkat
kematian yg tinggi dan banyak penganggur, 
menjadi narapidana, terlibat kekerasan rumah
tangga serta kecanduan alkohol karena tindakan
marginalisasi pem Australia

 Pada th 1937 asimilasi Aborigin lewat perkawain
an campuran, jk perlu akan dilakukan secara
paksa. Sementara itu warga Aborigin yg hidup
secara tradisioal akan dimasukan ke tempat2 
penampungan khusus



 Pada th 1967, lewat refererendum, Australia memilih
agar Aborigin diberi hak2 hukum, termasuk hak memilih
dan akhiri diskrimainasi yg dinyatakan dlm hukum

 Th 1970, pemerintah mencabut hukum yg memberi
kuasa kpd aparat utk memisahkan diri anak dari
keluarganya. Namun , praktik pemeisahan anak dari
keluarganya masih terus berlanjut dan anak2 itu
mengalami siksaan

 Pada tahun 1976, pemerintah pusat memberi hak
hukum kpd Aborigin utk kepemilikan lahan di Northern 
Territory, ini adalah sebuah langkah hukum yg berpihak
pada Aborigin

 Th 1992, MA Australia memberi hak hukum pd Aborigin
sbg pemilik lahan milik mrk, sebelum pendatang Inggris
memasuki Australia

 1997, PM John Howard menolak meminta maaf

 2007, PM Kevin Rudd mau meminta maaf kpd Aboriin


