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1. KAMPEN OM GEOGRAFIN

England kan sägas stå i en imperialistisk klass för sig. Under nära tvåhundra år tävlade 

Frankrike direkt med England. Man ville inte bara behärska näraliggande, utan även 

fjärran territorier. Det fanns en systematik i imperiekulturen som var allra mest tydlig 

i de brittiska och franska imperierna. Tankar om en uppburen ställning framträdde  i 

skönlitteraturen, konsten och inte minst i geografin (Said 1995:24). 

Den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland berodde dels på denna tävlan om 

att lägga under sig nya territorium, men  det nya landet fungerade även som en 

säkerhetsventil för Englands befolkning som ökade kraftigt under 1800-talet. Det 

kapitalistiska industrisamhället hungrade efter utländska marknader, råvaror, billig 

arbetskraft och lönsam jord. Det upprättades ett handelsutbyte mellan Nya Zeeland 

och moderlandet England, som exporterade industriprodukter till Nya Zeeland, som i 

sin tur exporterade jordbruksprodukter till England. 

Denna C-uppsats handlar om den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland och hur det 

maoriska samhället till följd av detta förändrades drastiskt. Från att ha varit i majoritet 

befann sig maorifolket i minoritet i början av 1900-talet. Den officiella attityden i 

Nya Zeeland var från början drömmen om att pakeha (europeiska ättlingar) och maori 

skulle bli ett folk som levde i harmoni i samma land. Brittiska kronan var dock inte 

intresserade av den maoriska ursprungsbefolkningen utan av de naturresurser som 

fanns på deras traditionella områden. 

Genom att kristna maorierna, utbilda dem till jordbrukare och arbetare försökte 

man assimilera dem (Rosenfeld 1999:25). De brittiska kolonisatörerna berömmer 

sig själva med att ha behandlat den maoriska ursprungsbefolkningen väl, men det 

finns fakta som motsäger denna idylliska bild. Till exempel att över 60 procent av 

den maoriska befolkningen dödades under de första 50 åren av brittisk kolonisation 

(Malesevic Internet 1999). 

Den traditionella basen för den maoriska samhällsordningen och dess religiösa 

föreställningsvärld utgörs av marken, stammen och deras förfäder. Tillsammans 

bildar dessa en helhet där beståndsdelarna inte går att separera från varandra utan att 

allt faller samman. Därför kan man säga att när maorifolket fråntogs sin mark fråntogs 

de också sin framtid som folk. I 160 år har maorierna kämpat för att få behålla sin 

mark och återfå den mark som tagits ifrån dem.   

Maoriernas kamp för rätten till sin mark är ingen isolerad företeelse. Den ingår i ett 

globalt sammanhang där olika ursprungsbefolkningar som utsatts för kolonisation 
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kämpar för sin mark och sin rätt till självbestämmande. Liknande konflikter finner 

man i norra Sverige, där samerna länge har kämpat för sina rättigheter till mark, jakt 

och fiske. Konflikten uppstod under senare hälften av 1600-talet genom den svenska 

koloniseringen av lappmarken och pågår fortfarande som en intressekonflikt mellan 

samerna och svenska staten. 

Jag har dock valt att fokusera på Nya Zeeland, dels för att det är det sista av världens 

betydande landområden som koloniserades av människor, men också för att det ur 

naturgeografisk synpunkt är ett mycket fascinerande land som jag velat lära mig mer 

om. Själva ämnet kolonisation har jag valt utifrån mitt intresse för markfrågor och 

äganderätt. 

Nya Zeeland består av två stora öar, Nordön och Sydön, samt ett antal småöar belägna 

i södra Stilla havet sydöst om Australien. Till Nya Zeeland hör även Cook Islands 

och Tokelau Islands i centrala Polynesien. Sedan 1947 är Nya Zeeland en suverän 

stat inom Brittiska samväldet (Stora Focus, band 10, 1989:79).  Nya Zeeland är en 

parlamentarisk demokrati med Drottning Elisabeth II som statschef sedan 1952. 

Guvernör General Dame Silvia Cartwright är drottningens representant på Nya 

Zeeland sedan 2001. Huvudstaden heter Wellington och ligger längs ned på södra 

Nordön. I juli 2002 uppgick den nyzeeländska populationen till omkring 3 908 037 

invånare. Av dessa invånare betecknas 74,5 procent som nyzeeländska européer, 9,7 

procent som maorier, 7,4 procent som asiater och övriga, 4,6 procent som övriga 

européer av icke brittisk härstamning  och 3,8 procent kommer från öarna i Stilla 

Havet. 80 procent av befolkningen bor i städer och den mest tätbefolkade delen av 

Nya Zeeland är Nordön (CIA, factbook, Nya Zeeland, Internet 2002).



2 3

Figur 1.1. Karta över Nya Zeeland, Nordön och Sydön . Källa: Rashbrook, Hans. Starzecka, D. C. 
(red.) (1996) ”Map of New Zealand” i Maori – Art and Culture. British Museum Press, London.
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1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning

Mitt syfte är att belysa hur den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland 

berövat maorierna deras mark och vilka konsekvenser det fått för maorisk 

samhällsutveckling. 

Frågeställningen är: 

• Hur har förlusten av marken påverkat den maoriska samhällsutvecklingen? 

• Kan markkonflikterna mellan maorier och pakhea lösas? 

• Finns det någon framtid för maorierna på Aotearoa (Nya Zeeland)?

Den geografiska avgränsningen utgörs av landet Nya Zeeland. Själva 

ämnesavgränsningen innebär att jag fokuserat på den brittiska kolonisationen av 

Nya Zeeland; markkonflikter mellan maorier och pakhea, påverkan på det maoriska 

samhället, möjlighet till kompensation och om   maorierna har någon framtid. Jag 

har inte fördjupat mig i den maoriska kulturens särarter, religiösa föreställningar, 

historik och politiska kamp. Ursprungsfolk i andra länder tags endast upp för att sätta 

in maoriernas kamp och deras rättigheter i sitt globala sammanhang. I den historiska 

bakgrunden har jag beskrivit maoriernas ankomst och Abel Tasmans upptäckt av Nya 

Zeeland. Bortsett från dessa korta beskrivningar avgränsas uppsatsen tidsmässigt 

från år 1840, då det viktiga Waitangifördraget (som skulle garantera att  maoriernas 

intressen skyddades) slöts mellan britter och maorier, fram till nutid.

1.2 Metod och material 

Inför arbetet med uppsatsen har jag läst böcker om kolonisation, imperialism, 

nationalism och etnicitet, maorisk kultur och politik, en akademiska avhandling 

som berör ursprungsfolk och politiskt självbestämmande på Hawaii, en avhandling 

om samernas äganderätt, etik och konfliktlösning, samt en skriftserie om samiska 

rättsprocesser i Norge, som publicerats av Centrum för samiska studier vid universitetet 

i Tromsö. Jag har också studerat ILO-konvention nr. 169, rörande ursprungsfolk och 

stamfolk i självständiga stater. Från Internet har jag hämtat faktauppgifter om Nya 

Zeelands befolkning, statsskick med mera och tidningsartiklar, samt information från 

den maoriska självständighetsrörelsen Tino Rangatiratangas hemsida.

Det har inte varit något problem att få tag i material då Maoriernas kamp på Nya 

Zeeland är väldokumenterad, liksom deras kultur och den brittiska kolonisationen. 

När man läser om den maoriska kulturen är det viktigt att komma ihåg att delar av det 

man ”vet” om det maoriska samhället vid européernas ankomst är brittiska och andra 

europeiska historieskrivares tolkningar. Dessa tolkningar bygger på ett eurocentriskt 
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synsätt och ibland på direkta missförstånd av en främmande kultur. Jag har dock 

använt mig av litteratur som är skriven av både maorier och icke maorier.

Tyvärr har jag av ekonomiska och tidsmässiga skäl inte haft möjlighet att göra några 

fältstudier i Nya Zeeland, vilket hade gett en helt annan dimension till denna uppsats. 

Följaktligen grundar sig uppsatsen helt på sekundärkällor. Det innebär att mina 

slutsatser grundar sig på min tolkning av andra författares material och tolkningar. 

Jag har dock genom ovan nämnda litteratur försökt att skapa mig en självständig 

bild av de markkonflikter som finns mellan maorier och pakhea på Nya Zeeland och 

de grundläggande orsakerna. Materialet har till stora delar en socialantropologisk 

och kulturgeografisk prägel, men spänner även över olika områden alltifrån 

litteraturvetenskap till social och ekonomisk forskning, samt faktaböcker och 

uppslagsverk. Min analys och slutsats  grundar sig på min personliga tolkning av 

detta material.

1.3  Disposition

Dispositionens röda tråd löper från den historiska bakgrunden, via beskrivningar av 

maorier och kolonisatörers olika äganderättsbegrepp, inrättandet av Waitangitribunalen, 

fram till dagens förhållanden och en översikt av ILO-konventionens innehåll och 

betydelse. Kapitel 1 utgör inledningen där jag presenterar mitt uppsatsämne, ger en 

kort beskrivning av problemställningen och visar en karta över Nya Zeeland. Under 

1.1  klargörs syfte frågeställning. Metod och material redovisas i 1.2. Dispositionen 

ligger under 1.3 och syftar till att göra det lättare för läsaren att orientera sig i denna 

uppsats. Detta första kapitel avslutas med 1.4 som tar upp hur uppsatsen avgränsats 

i tid och rum. Kapitel 2 utgörs av den teoretiska referensramen. 2.1 och 2.2 förklarar 

den tolkning av olika centrala begrepp som jag valt att använda mig av i analysen. 

Kapitel 3 ger en historisk bakgrund till maorierna och den brittiska kolonisationen. 

3.1 tar upp det viktiga  Waitangifördraget som slöts mellan britter och maorier. Här 

finns två kartor, figur 3.1 och 3.2, över de olika stammarnas traditionella områden. 

3.2 beskriver kolonisationen och de konflikter som uppstod mellan maorier och 

pakhea. Den traditionella maoriska samhällsordningen beskrivs i rubrik 3.3. Deras 

syn på marken och äganderätten belyses i 3.4. Efter denna historiska tillbakablick går 

jag vidare till kapitel 4, där jag redogör för de marklagar som alla haft samma syfte, 

nämligen att alienera maorierna från deras mark. 4.1 går in på maoriernas alienation 

från marken och dess konsekvenser. 
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 I Kapitel 5 behandlar jag Waitangitribunalen och dess uppgift att hantera markdispyter 

och frågor om ersättning, vilken blivit en viktig del i konfliktlösningen. 5.1 tar upp 

etnisk kvotering i parlamentet, som utgör en politisk maktbas för maorierna. 5.2 

ägnas åt segregationen i det nyzeeländska samhället, som är direkt kopplat till 

kolonisationen och 5.3 belyser förnyelsen av den maoriska stamidentiteten, samt en 

kulturell renässans. 5.4 tar upp den betydelsefulla ILO-konventionen nr. 169, rörande 

ursprungsbefolkningars rättigheter. I kapitel 6 analyserar jag materialet med hjälp av 

den teoretiska referensram jag lagt fram under 1.2. Resultatet framkommer när jag 

besvarar frågeställningen från 1.1. Samhällsutvecklingen behandlas specifikt i 6.1 och 

framtiden i 6.2. Slutligen för jag en avslutande diskussion, under 6.3,  för att knyta ihop 

trådarna och funderingar kring fortsatt forskning. Kapitel 7 utgör en sammanfattning 

av uppsatsens innehåll och de svar jag funnit på inledningsvis ställda frågor. 

2. TEORETISK REFERENSRAM

I denna uppsats har jag valt att fokusera på den maoriska ursprungsbefolkningens 

förlust av mark och naturresurser, som den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland 

gett upphov till, samt hur detta påverkat ursprungsbefolkningens identitet och 

samhälle. Centrala begrepp som jag använder är: mark, territorium, stat, suveränitet, 

självbestämmande, imperialism, kolonisation,  nation, etnicitet, ursprungsfolk, 

alienation, domän och gällandeytor. Den teoretiska referensramen har jag i huvudsak 

hämtat från Thomas Lundéns bok ”Makten över Marken – En politisk geografi”. Men 

jag använder även teoretiska begrepp från andra författare, som till exempel Ania 

Loomba, Edward W. Said, Stephen Katz, T. K. Oommen och Winona La Duke. Jag har 

också valt att använda mig av Karl Marx teori om kapitalismens utvecklingsprocess.

Begreppet ursprungsfolk utgörs ofta av en historisk referenspunkt där människors 

och gemenskapers kollektiva minne ligger till grund. Definitionen innebär inte att 

man måste ha varit först på ett territorium, det är istället  självidentifieringen som är 

viktigast för om man anser sig vara ett ursprungsfolk eller ej. Folket ifråga måste dock 

vara politiskt icke-dominerande i en stat för att kunna hävda status som ursprungsfolk 

(Johansson Dahre 2001:35). Etnicitet är ett begrepp som har många olika tolkningar 

(Oommen 1997:36). Jag använder här samma definition för etnicitet som den för 

ursprungsfolk.

Kolonisation handlar om makt, närmare bestämt makten över rummet. Geografin 

skapas av människor i särskilda intressen, som vinner kontroll genom att noga 

kartera sina upptäckter för att sedan kunna bedriva maktutövning över territoriet. 
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Idén om geopolitisk diskurs uppkom i kampen mellan rivaliserande stormakter 

– kolonisationen. Geopolitiken betraktas som en kraftfullare form av samhällspolitik 

(Lunden 1997:153), vilken innefattar staters politik, till exempel markstrategier, 

gentemot andra stater. Den moderna geopolitiska diskursen går ut på pacificering, 

homogenisering och till sist namnsättning. Den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland 

är ett typexempel på detta. Det finns även en kolonial diskurs (Loomba 1998:54) som 

fokuserar på kolonisationens grundläggande ideologi. Det handlar om att studera hur 

olika intellektuella, kulturella och politiska eller ekonomiska processer tillsammans 

formar denna diskurs. Kolonialismen plockas isär i sina olika beståndsdelar och på så 

sätt blottläggs det koloniala våldets attack på främmande kulturer. 

2.1 Auktoritet och stat

Auktoriteten är detsamma som den politiska regleringen och kännetecknas av en klart 

definierad och avgränsad gällandeyta (Lundén 1997:16), en domän som auktoriteten 

dominerar över. Auktoriteter/myndigheter tävlar om makten att organisera, ockupera 

och administrera rummet. Vinnaren befäster sitt rike utifrån av människan skapade 

gränser och får legitimitet genom att gränserna erkänns av andra riken. För att 

det ska finnas ett rike måste det också finnas ett folk att härska över. Detta folks 

medborgarskap kan bygga på nationsprincipen, vilken grundar sig på folket/nationen 

eller på dess motpol territorialstaten som grundar sig på själva territoriet. 

Ett territorium är uppbyggt av en mängd små gällandeytor. För medborgarskapet 

är statsterritoriet den viktigaste gällandeytan (Ibid, s. 17).  Om statens gränser 

dragits efter kulturell, språklig, religiös och etnisk samhörighet är det sannolikt att 

medborgarskapet följer nationsprincipen. Om statens gränser däremot inlemmar ett 

multietniskt och mångkulturellt samhälle med flera starka språk och trosinriktningar är 

det mer troligt med ett medborgarskap som grundar sig på territorialstaten. Sett utifrån 

dessa principer grundar sig det nyzeeländska medborgarskapet på territorialstaten.

Begreppet stat kan ha olika innebörd hos olika vetenskapliga discipliner. Jag använder 

ordet stat i meningen av ett definierat område, ett rike med gemensam styrelse, där 

statsmakten är den organisation från vilken den lagliga politiska makten utgår 

(Lundén 1997:11). Staten är den entydigaste territoriella avgränsningsprincipen i 

världen genom ett allmänt system av erkännanden, samarbetsorgan och ömsesidiga 

avtal. Suveränitet syftar här på en självständig stat som utövar politisk suveränitet 

över ett territorium och dess medborgare (Johansson Dahre 2001:40). 
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Begreppet självbestämmande (Johansson Dahre 2001:40) används idag av många 

ursprungsfolk och har två olika specifika betydelser i politisk och rättslig bemärkelse. 

Den första betydelsen är folkets rätt att bestämma sin internationella politiska status i 

förhållande till andra folk i världen. Den andra betydelsen avser en politisk situation 

där självbestämmandet är nära förknippat med suveränitetsbegreppet. Förutom dessa 

betydelser kan också självbestämmande betyda ett utökat politiskt självstyre för 

ursprungsfolket inom statens befintliga gränser. Maoriernas krav på självbestämmande 

ska främst ses i ljuset av denna sistnämnda betydelse av begreppet suveränitet och 

deras önskan att styra över sina egna tillgångar (Durie 1998:240).

2.2 Imperialism, eurocentrism och alienation.

Imperialism används i betydelsen där en stat kontrollerar ett annat politiskt samhälles 

politiska suveränitet. Genom imperialismen upprättas ett imperium. Kolonialismen 

är en följd av imperialismen och innebär upprättandet av bosättningar i fjärran 

territorier (Said 1993:42). Bland kolonisatörerna fanns både en uppfattning om att 

avlägsna områden och deras befolkning borde underkuvas och en slags imperialistisk 

förpliktelse att styra över underordnade, underlägsna eller mindre avancerade folk.  

Eurocentrism kallas det synsätt som  innebär att man tolkar resten av världen utifrån 

den europeiska historien, kulturen och ekonomiska utvecklingen i Europa, vilka man 

anser vara de mest avancerade (Katz 1999:146). Med detta synsätt är de europeiska 

folken de mest moderna och Europa utgör världens centrum. Eurocentrismen är en 

biprodukt av imperialismen. 

Det industriella framstegstänkandet går tvärt emot ursprungsfolkens tänkande. I det 

industriella samhället finns naturen till för människan och det är människan som står 

högst av alla varelser och styr. Människan måste tämja den ociviliserade naturen. 

Det är ett linjärt tänkande (La Duke 1997:27) i betydelsen av en början och ett slut. 

Naturfolken däremot lever i en slags symbios med naturen och följer naturens cykel 

som inte har en början eller ett slut. Naturen står för ordning och är den högsta lagen, 

som står över mänsklig lag. Jag kopplar ihop eurocentrismen, som den legitimerande 

kraften, och det industriella framstegstänkandet, som den pådrivande kraften för 

koloniseringen av Nya Zeeland. 

För att analysera maoriernas alienation från marken har jag använt mig av Karl Marx 

teori om kapitalismens utveckling i form av en process där man (brittiska kronan) först 

skiljer producenterna (maorierna) från produktionsmedlen (marken), för att i nästa 
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steg inlemma det underkuvade folket i den växande arbetarklassen (Katz 1999:62). 

Inom marxismen avses med alienation förhållandet att människan i det kapitalistiska 

systemet görs främmande för sin egen natur eller sitt eget väsen (Stora Focus, band 

2, 1989:89).

3. HISTORISK BAKGRUND

Man tror att maorifolket kom till Nya Zeeland, som består av Nordön och Sydön, 

någon gång på 800-talet e. Kr. De kallade landet för Aotearoa, vilket betyder ”det 

långa vita molnet”. Dessa maorier var ett stenåldersfolk, men deras andliga, sociala 

och  konstnärliga utveckling var dock långt ifrån primitiv.  Maorierna var krigiska 

och de levde i befästa byar, pa, belägna på en höjd, eftersom de olika stammarna 

ofta låg i fejd  med varandra. De slogs med klubbor, svärd och spjut. Striderna 

följde ett ceremoniellt mönster och de som förlorade gjordes till slavar eller åts upp. 

Blodshämnd var vanligt och kunde pågå i generationer eftersom en oförätt aldrig 

glömdes (Hammarberg 1997:9). 

Den första europé som siktade landet var holländaren Abel Tasman, 1642. Han 

namngav det Staten Landt, som senare ändrades till Nieuw Zeeland. Nordön och 

Sydön kartlades dock inte förrän under kapten James Cooks tre resor, den första resan 

var 1769 (Free 1988:180). Från början var det bara säljägare och valfångare som 

periodvis bodde på ön.  De första fasta europeiska  bosättarna  var missionärer och 

anhängare till anglikanska kyrkan som slog sig ned på Nordön i Rangihoua, Bay of 

Islands, 1814. Här var klimatet behagligt, jorden bördig och havet fullt av fisk. 1840, 

efter att Waitangifördraget slöts och Nya Zeeland blev en brittisk koloni, anlände de 

första nybyggarna. De bosatte sig i Wanganui, New Plymouth, Nelson och Wellington 

(Bell 1998:18). 1907 blev Nya Zeeland en brittisk dominion, vilket innebar att man 

hamnade under brittiskt styre.

Många av de tidiga konflikterna mellan maorier och brittiska sjömän berodde på 

kulturkrockar. Maorierna saknade känsla för privat äganderätt och de brittiska 

sjömännen i sin tur förstod inte hur viktigt det var med tapu, som betyder helgat, 

oberörbart (Hammarberg 1997:11). Men maorierna kämpade också mot varandra, 

vilket så småningom skulle visa sig var till gagn för kolonisatörerna. Européerna 

förde med sig eldvapen som maorierna betalade med jade. Tillgången på eldvapen 

gjorde  att deras sedvanliga skärmytslingar urartade i rena massakern. Mellan 1820-30 

utkämpades olika stamkrig som benämns Musket Wars (Ibid, s.12). 
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Européerna förde inte bara med sig vapen, de förde också med sig hittills okända 

sjukdomar och prostitution. Det rådde en allmän laglöshet i landet och Nordöns 

huvudort Kororareka (nuvarande Russel) var ökänd för sina barer, bordeller och 

spelhålor.  De nya bosättarna ropade efter brittiskt beskydd. Det var kapten William 

Hobson, som med hjälp av maorisktalande missionärer, till sist lyckades skapa 

ordning genom att övertala maoriska hövdingar att underkasta sig den brittiska kronan 

(Hammarberg 1997:22). På 1860-talet upptäcktes guld i provinsen Otago på Sydön 

och det ledde till en guldrush som endast varade under ett tiotal år, men guldrushen 

lockade till invandring från många olika håll i världen, till exempel Sverige.

I sin  iver att kristna maorierna och utplåna deras ”ociviliserade” myter och riter begick 

missionärerna stora oförätter mot maorierna. De missförstod innebörden av tapu  och 

den viktiga betydelse detta begrepp hade för att upprätthålla samhällsordningen bland 

maorierna. När betydelsen av tapu, genom missionärernas trägna arbete, började 

uppluckras, samtidigt som maoriernas anknytning till marken togs ifrån dem, tappade 

många maorier riktning för sina liv och den andliga kontakten med sina förfäder. Utan 

tillgång till sin mark kunde de inte heller utföra riter på de heliga platserna. Därmed 

var den livsviktiga länken mellan maorierna och deras förfäder bruten. Olika religiösa 

rörelser, som King-, Pai Marire- och Ringaturörelsen har genom tiderna försökt att 

återupprätta denna brutna länk (Rosenfeld 1999:21). 

Den maoriska identiteten skapades i och med européernas ankomst. Före det fanns 

det inte någon gemensam kulturell bas eller nationella likheter att tala om mellan 

de olika stammarna. Ordet maori betyder vanlig och användes inte av maorierna för 

att beteckna sig själva. De använde sig av namnet på sin stam, t. ex. Rangitane, eller 

Nga Phui (se figur 3.1 och 3.2, s. 14-15). Varje stam hade sin maoriska identitet som 

var kopplad till det territorium de levde på, dess historia och geografiska karaktär. 

1835 skapades en gemensam maorisk nation och maoriernas suveränitet som folk 

fastställdes genom Declaration of Independence (Durie 1998:53). Deklarationen 

erkändes av brittiska kronan och maorierna hoppades att den skulle tjäna som ett 

skydd mot de nya bosättarna.

3.1 Waitangifördraget

Den 6 februari 1840 upplöstes maoriernas suveränitet i och med det fördrag som 

signerades vid Waitangi i Bay of Islands mellan 45 ( så småningom 500) maoriska 

hövdingar och några britter, byråkrater och missionärer. Fördraget garanterade 

hövdingarna självstyre över deras egna landområden och tillgångar, samt den brittiska 
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kronans beskydd. Här med lades grunden till staten Nya Zeeland, men den verkliga 

självständigheten reserverades endast för den brittiska kronan, som fick den exklusiva 

rätten att köpa land från hövdingar som var villiga att sälja. Begreppsförvirring 

uppstod mellan maorierna, som menade att hyra ut mark till européerna, och brittiska 

kronan som var inställda på att köpa mark.

Waitangifördraget (Treaty of Waitangi, Internet 2002)  utarbetades av brittiska 

tjänstemän och följde samma mönster som de fördrag britterna slutit med andra 

urinvånare, t ex i Afrika. Texten översattes till maori av missionären Henry Williams 

och hans son Edward (Hammarberg 1997:13). I fördraget regleras bosättning och 

jordförvärv. Dessutom garanteras maoriernas fulla rätt att nyttja sin mark som de redan 

äger inklusive jordar, skogar och fiskevatten. Riktlinjerna dras upp i stort och man går 

inte in på detaljer, vilket har bidragit till att fördraget ständigt har tolkats på olika 

sätt och alltid varit kontroversiellt. Waitangifördraget var tänkt att skydda maoriernas 

äganderätt och jämlikhet, men fördraget blev aldrig ratificerat och respekterades inte 

av pakhea som ville roffa åt sig maorisk mark.

De maorier som inte ville skriva på fördraget bestraffades genom att de fråntogs sin 

mark och kastades i fängelse eller blev mördade. Men även de maorier som skrivit på 

avtalet och fortsatte att bruka sin  mark enligt avtalet råkade ut för samma behandling. 

Den första kolonisationen skedde på Nordöns västra sida. I Taranaki (se figur 3.1, s. 

14), där maorierna nekat till att skriva på avtalet, slog sig de första nybyggarna från 

Cornwall och Devon ner 1841. Stammarna slog sig samman för att förhindra den 

accelererande markförsäljningen. Detta tolkades som ett hot av den brittiska kronan, 

vilket ledde till att den nytillsatte guvernören general Thomas Gore Browne beslöt 

att attackera den maoriska ledaren Kingis bosättning och de uppstudsiga stammarna 

straffades genom att deras mark i Taranaki konfiskerades (Malesevic, Internet 1999).

3.2 Kolonisationen

Undertecknandet av Waitangifördraget (1840) och att landet därigenom överfördes i 

brittisk suveränitet innebar startskottet för den storskaliga invandringen av brittiska 

medborgare. Det var till största delen brittisk arbetar- och medelklass som bosatte 

sig i Nya Zeeland och deras ambition var att bygga ett jämlikt samhälle, i motsats till 

det engelska klassystemet (Hammarberg 1997:22).  Enligt den brittiska lagen var all 

handel med mark mellan privatpersoner förbjuden, trots detta förbud köpte många  

nybyggare mark i Nya Zeeland redan innan de lämnade England (Malesevic, Internet 

1999).  
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Kolonisationen gav upphov till blodiga markkonflikter, framförallt på Nordön, mellan 

maorifolket och pakhea. På Sydön anlades Dunedin 1848 av skottar och Christchurch 

1850 av engelska anglikaner. Bosättarna bredde ut sig alltmer och maorierna gillade 

inte att nykomlingarna lade beslag på den bästa marken. De gjorde motstånd och 

hävdade sina rättigheter, bland annat genom att låta kröna en av de mäktigare 

stammarnas hövding till konung. Denna handling och ytterligare incidenter gjorde 

att britterna kände sig provocerade, vilket är upprinnelsen till 1860-talets Land Wars. 

När dessa krig tog slut 1872 hade maorierna lidit stora nederlag i såväl människoliv, 

som i markområden och prestige. Brittiska Kronan tog tillfället i akt och straffade 

upprorsmakarna genom att konfiskera deras mark.
 

Ända fram till slutet av 1960-talet tillämpades assimileringspolitik i Nya Zeeland. 

Målet var att upplösa kulturella skillnader mellan folk.  Denna politik misslyckades 

dock och maorierna fortsatte att bo kvar på områden med stora naturresurser. 

Därför övergick myndigheterna till tvångsassimilering (Johansson Dahre 2001:25). 

Tvångsassimilering innebar till exempel att barn förbjöds att tala det egna språket, 

vilket ledde till en kommunikativ separation mellan föräldrar och barn, samt att 

familjer splittrades. 

Assimilering kan ses som utplåning, fast med andra medel. I praktiken innebar det 

att det större och som det ansågs  livskraftigare samhället skulle absorbera det lilla 

och svagare samhället. Denna politik har också haft effekten att maorierna gjorts 

till vanliga medborgare i den nyzeeländska staten och därigenom inte kunnat kräva 

särskilda rättigheter. Som nyzeeländska medborgare har maorierna fått lika rättigheter 

och socialt deltagande i enlighet med västerländska värderingar. I samband med 

assimileringen har maorierna varit tvingade att ge upp anspråk på mark, vatten, 

naturresurser och politiskt självbestämmande. Samtidigt har pakhea befäst sina 

positioner i landet.

3. 3 Maorisk  samhällsordning

Enligt maoriernas traditionella sätt att se det är en karta över Nya Zeeland inte uppdelad 

i provinser och valkretsar utan i kanot- och stamområden.  Genom sin härstamning 

tillhör varje maori en av förfädernas kanoter, waka, vilket innebär en speciell 

gruppering som går utanför själva stammen. Den traditionella samhällsordningen 

byggde på en hierarki där den största samhällsgruppen utgjordes av stammen, iwi, 

som var oberoende och självstyrande  under ledning av en överhövding, ariki. Inom 
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stammen fanns mindre grupper eller klaner som leddes av en  lägre hövding, rangatira. 

Dessa grupper och klaner bestod i sin tur av olika storfamiljer, whanau, som stod i 

centrum för samhällets organisation och bestod av ca 30 individer. Storfamiljen leddes 

av en respekterad man från den äldsta generationen, kaumatua, (Free 1988:126). I 

centrum fanns marae, en helgad plats med ett utsirat möteshus, där andarna härskade. 

Här träffades maorierna, diskuterade och fattade viktiga beslut, vilket de gör än idag.

Begreppet tapu står för ordning och var den sammanhållande kraften i det maoriska 

samhället. Det behövdes ingen polis eller fängelser därför att tapu reglerade varje 

individs handlingar och visade på individens sociala position (Rosenfeld 1999:31). 

Mark och tapu utgjorde tillsammans den religiösa basen för det ursprungliga maorisk 

samhället. Tapu representerade också det som var manligt, heligt, död och den 

nedåtgående solen. Noa det som var kvinnligt, vardagligt, liv och soluppgång (Free 

1988:130).

Whenua betyder både jord och moderkaka. Begreppets dubbla betydelse visar på 

den starka länken mellan individen och fädernemarken. Mauri stod för stammarnas 

livskraft, vilken fanns vid speciella stenar, platser, samt i ord och ritualer. När maorierna 

förlorade tillgången till dessa platser, på grund av försäljning och konfiskeringa av 

deras mark, avtog folkets livskraft och det verkade som om maorifolket var på väg 

att dö ut, men mot alla odds började maoripopulationen att återhämta sig i början av 

1900-talet (Durie 1998:54).
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Figur 3.1. Karta över de största stamgrupperingarna på Nordön. Källa: Professor W. Winiata i paper 
”A Global Approach to Maori Radio Development”, 1987 (Databook, Internet, 2002).
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Figur 3.2. Karta över de största stamgrupperingarna på Sydön. Informationen till denna karta 
är sammanställd utifrån ett opublicerat utdrag från Lands and Surveys och information från Maori 
Affairs Department. Stamgränserna är medvetet illa definierade eftersom det aldrig existerat någon 
exakt karta. De följer dock i allmänhet naturliga geografiska gränser som Wanganui River Valley. 
Källa: Professor W. Winiata i paper ”A Global Approach to Maori Radio Development”, 1987  
(Databook, Internet, 2002).  
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3.4 Äganderättsbegrepp

I det maoriska samhället tillhörde marken inte den enskilde individen utan ägdes 

gemensamt. Det kooperativa ägandet styrdes av tapu som reglerade hur de gemensamma 

tillgångarna fick nyttjas. Dessa förordningar omfattade också den andliga länken 

mellan stammen och marken. Det kooperativa ägandet innebar att en enskild individ 

inte hade rätt att sälja sin andel, vilket kom i konflikt med den europeiska synen på 

privat äganderätt genom köp och inte genom bruk av marken (Durie 1998:116). Dessa 

två olika äganderättsbegrepp hade inte behövt innebära att maorifolkets uppfattning 

var mindre värd, om det inte varit för att britterna ville åt deras mark och detta ledde 

till att det västerländska äganderättsbegreppet fick dominera.  

Den brittiska kronan ansåg att all mark som inte utgjordes av maoriska byar eller 

brukade fält var ödemark. Denna syn på marken tvingades på maorierna genom de nya 

marklagar som inrättades efter 1860. Genom de ändrade ägarförhållandena förstördes 

maoriernas traditionella markindelningssystem och deras socioekonomiska bas 

ödelades, eftersom det som brittiska kronan kallade ödemark i verkligheten hörde till 

maoriernas nyttjandeområden där de tog sina livsmedel, mediciner, byggnadsmaterial 

med mera. Det var ett markindelningssystem som sträckte sig från bergen till havet 

och utgjorde ett socioekonomiskt integrerat system av samlande, jakt, jordbruk och 

fiskevatten. Detta system gjorde att de olika maoristammarna var självförsörjande.

Enskilda maorier uppmuntrades av britterna att sälja sin andel av den kooperativt ägda 

marken, vilket naturligtvis gjorde att de maorier som lät sig lockas att sälja hamnade 

i konflikt med sin egen stam. Hövdingens auktoritet underminerades, när han inte 

längre kunde styra över stammens traditionella område, liksom den sociala ordningen 

bland maorierna. Maorierna tappade sin självkänsla som grupp, moralen förföll och de 

blev uppgivna inför sina liv. Det tog sig uttryck i frustration, depressioner och kraftig 

alkoholkonsumtion. Olika typer av sjukdomar och brotts ökade också. I maoriernas 

traditionella värld talades det om tapusjukdom, ett tillstånd som orsakats av att man 

brutit mot tapu, vilket i sin tur berodde på att man tappat kontakten med förfädernas 

värld och brutit mot det som var heligt. Endast en religiös expert kunde bryta denna 

sjukdom genom att utföra religiösa riter som kallas för  whakanoa (Rosenfeld 

1999:51). Det fanns dock få religiösa experter kvar på grund av kristnandet och 

kolonisationen.

För kolonisatörerna hade marken bara ett värde i sitt potentiella marknadsvärde. Mark 

var som vilken annan egendom som helst som kunde köpas och säljas. De förstod sig 
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inte på maoriernas spirituella och kulturella värdering av marken. Maoriernas identitet 

var lika med deras territorium. Det var otänkbart att sälja mark till utomstående, på 

sin höjd kunde de tänka sig att hyra ut den. Rättigheter till mark kunde endast ärvas, 

överlåtas inom familjen och stammen, eller erövras genom krig (Durie 1998:116). 

Med dessa diametralt olika synsätt  så är det inte underligt att missförstånden är 

många och markkonflikterna blivit så bittra mellan maorier och pakhea. 

Maorierna förlorade nästa all sin mark genom att den konfiskerades av staten, köptes 

av brittiska kronan eller genom beslut i Maori Land Court, som utövade brittisk 

lag. Detta trots att Waitangifördraget garanterar maorierna tillräckligt med mark 

för att kunna leva av. I takt med att marken försvann minskade också den maoriska 

populationen. Under tiden mellan 1843 och 1860 ökade pakhea populationen sjufalt, 

från 11 489 till 79 000 (Rosenfeld 1999:47). År 1860 befann sig den maoriska 

befolkningen fortfarande i majoritet men den var mycket knapp. 1840 fanns det 29 

880 000 hektar mark i maorisk ägo. 1996 hade denna siffra sjunkit till 1 515 071 

hektar mark (Durie 1998:119). I dag ägs mindre än 6 procent av den nyzeeländsk 

marken av maorier (Ibid, s.135).

4. MARKLAGAR

Under 1800-talet tillkom en rad nya marklagar, som alla hade samma syfte – att lägga 

beslag på mer mark för kolonisatörernas räkning. Genom Native Land Act, 1862, 

undanröjdes det kollektiva ägandet inom stammen, som varit det största hindret för 

uppköp av maorisk mark. Miljontals hektar av bördig jordbruksmark överfördes till 

stora godsägare genom lagar som: Suppression of Rebellion Act, 1863, New Zealand 

Settlement Act, 1863, Native Reserves Act, 1864 och Native Land Act, 1865, (Ahu, 

Internet 2002). Efter 1890 försökte staten få ännu friare marklagar. The Native Land 

Validation Act, 1892, West Coast Settlement Reserves Act, 1892, Native Land Purchase 

and Acquisition Act, 1893, och Advances to Settlers Act, 1894 (Ibid, s.4), syftade till 

att mätta nybyggarnas och det växande samhällets markhunger. 

Regeringen gav pakhea, som ville köpa maorisk mark, lån på upptill 13 000 pund per 

år (Rosenfeld 1999:244). Men de gav inga lån till maorier som redan var markägare 

och ville utveckla sitt jordbruk, eftersom regeringen ansåg att de kunde utveckla 

sin mark utan något kapital. Mark som låg obrukad enligt, pakheas sätt att se det, 

beslagtogs av kronan.   Dessa orättvisor medförde att maorierna hamnade efter i 

utvecklingen. De som levde på landsbygden vid slutet av 1800-talet var fattiga, 

outbildade och okunniga inom jordbruksutvecklingen. Många led också av sjukdomar 

och bristande sjukvård.  
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Donald McLean hade från 1851 en dubbel roll som både Minister of Maori Affairs och 

Chief Land Commissioner (Rosenfeld 1999:45). Det innebar att samtidigt som han var 

satt att skydda maoriska intressen så skulle han också arbeta för att nybyggare kunde 

etablera sig på maorisk mark. Det fanns en uppenbar konflikt mellan att å ena sidan 

kapitalisera en ny koloni och å andra sidan skydda ursprungsbefolkningens rättigheter 

till sina egendomar. Brittiska kronan beslagtog ”ödemark” och sålde den för att få 

kapital till fortsatt kolonisering. Maoriernas storskaliga jordbrukande delades upp i 

mindre och privatägda jordbruk. 

Maorierna fann sig marginaliserade och dominerade av de styrande pakhea och staten. 

Att vända sig till Native Land Court (Durie 1998:121), som kommit till stånd 1865, 

var ingen idé eftersom domstolen arbetade efter de brittiska domstolslagarna. Något 

utrymme för maorisk syn på äganderätt, bevisföring och debatt gavs inte. I realiteten 

var själva syftet med domstolen att kunna frigöra mer maorisk mark för försäljning. 

Native Land Court Act, 1894, sektion 117 (Rosenfeld 1999:243), medgav att brittiska 

kronan delade upp maoriernas mark för försäljning till regeringen. Marken såldes 

senare vidare av regeringen till privatpersoner. Därmed hade brittiska kronan på ett 

enkelt sätt kringgått förbudet mot att sälja maorisk mark till privatpersoner. 

Maoriska parlamentsledamöter försökte att mildra konsekvenserna av de alltmer 

stränga förordningarna. De protesterade mot den ojämlika tillämpningen av Land 

for Settlements Act,1894, där europeiska nybyggare fick drygt 290 hektar av fin 

jordbruksmark och nästan 900 hektar av sämre mark, medan maorier bara fick drygt 

11 hektar av fin jordbruksmark och inte fullt 45 hektar av sämre mark. Obalansen blev 

ännu större med tanke på att en pakhea ofta stod som privat ägare till sin mark medan 

maorierna ägde och delade sin mark tillsammans med stammen eller familjegruppen. 

1905 skrev dessa parlamentsledamöter en petition till premiärminister Seddon (Ibid, 

s. 247) där de begärde hjälp till maoriska jordbrukare så att de kunde utveckla sina 

marker. Samtidigt begärde de begränsade möjligheter för enskilda maorier att sälja sin 

del av marken. Syftet var att skydda den mark som fortfarande fanns kvar i maorisk 

ägo.

4.1 Alienation från marken

Upplösningen av det maoriska samhällets kollektiva ägande av marken var en 

nödvändighet för att brittiska kronan skulle kunna lägga beslag på marken genom köp 

eller anspråk på ”ödemark”. Genom att alienera maorierna från marken och införa 
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privat ägande försvagades deras sociala sammanhållning såväl inom familjen som 

inom stammen. I och med förlusten av marken försvann också deras ekonomiska bas, 

vilket innebar sämre välfärd, ekonomi och samhällsutveckling. 

Maorierna försökte till varje pris att hålla fast vid sin mark, men i slutet av 1930-talet 

hade de endast en sjättedel av sin ursprungliga mark kvar. Denna mark var i stort sett 

obrukbar och därför kunde maorierna inte längre försörja sig på sin mark. Istället var 

de tvungna att lönearbeta åt pakhea för sin försörjning. Som billig säsongsarbetskraft 

inom jordbruket förde maorierna en mycket osäker ekonomisk tillvaro. 

Efter andra världskriget blomstrade den nyzeeländska tillverkningsindustrin. 

Många maorier lockades att flytta till arbeten i städerna, speciellt till den stora 

Aucklandregionen. Denna migration från landsbygden in till staden blev en riktig 

dödsstöt för maoriernas traditionella ekonomi. Idag lever den största populationen av 

maorier i Aucklandregionen. Alltså inte ute på landsbygden som man kanske skulle 

kunna tro när det gäller en ursprungsbefolkning.

5. WAITANGITRIBUNALEN 

1975 inrättades Waitangitribunalen, som är en juridiskt rådgivande instans vars uppgift 

är att bevaka maoriska intressen utifrån Waitangifördraget och avge utlåtanden. Idén 

om en ny laglig institution, för att komma till rätta med det ökade missnöjet bland 

maorier, kom från den förre ministern för maorifrågor och tillika maoriska politikern 

Matiu Rata redan i början av 1970-talet. Nya Zeeland befann sig i en allvarlig politisk 

situation vid denna tid. 

Maori Land March, 1975, samlade 30 000 maorier som gick Nordöns hela längd den 19 

april. Budskapet var att maorierna fått nog, de tänkte inte acceptera fler markförluster. 

Act of Amendment, 1985, innebar en lagändring som gav tribunalen rätt att utreda 

anmälda marktvister som uppkommit efter 1840, tidigare gällde det marktvister efter 

1975 (Hakiwai, 1996:65). I och med denna lagändring och en förstärkt organisation, 

såväl ekonomiskt som personellt,  fick tribunalen en mycket större betydelse än den 

tidigare haft. Snart uppgick de registrerade fallen till ett hundratal. 

Först 1975, i samband med markrättighetsmarschen, etableringen av Waitangitribunalen 

och när maorierna visade att de inte tänkte förlora mer mark, tvingades den 

nyzeeländska staten inse att det var dags att inta en ny policy för maorifrågor. Idén 

om tvångsassimilering genom att alienera maorierna från deras mark höll inte längre. 
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Men det skulle dröja ända fram till 1993 innan det nya lagförslaget Te Ture Whenua 

Maori kom att träda i kraft (Durie 1998:135) och först nu fick maorierna den stöd i 

lagen de behövde för att skydda sina markrättigheter. 

Syftet med lagen är att försäkra sig om att maoriernas mark förs vidare till nya 

generationer av maorier. Lagen erkänner att maorisk mark enligt tradition är en tillgång 

som ärvs från tidigare generationer och stödet för detta hämtas i Waitangifördraget. 

Att den nya lagen kom att dröja ända från 1975 till 1993 tyder på att det funnits stort 

motstånd i det nyzeeländska parlamentet mot att göra det svårare att komma över 

maoriernas mark. Som en belysande kontrast står införandet av de marklagar som 

syftade till att lägga beslag på mer maorisk mark (1862 och 1865), vilka trädde i kraft 

väldigt snabbt trots att de gick emot Waitangifördraget. 

Waitangifördraget hade misslyckats med att skydda maorierna från kolonisatörerna. 

Juridiska studier av dokumentation över konfiskerade markområden efter Land Wars 

visade att konfiskeringen av maorisk mark skett utan laglig grund. Waitangitribunalen 

behövdes för att på ett opartiskt, demokratiskt och kompetent sätt utreda dessa 

känsliga frågor. Tribunalen fick dock inte någon juridisk makt, förutom efter 1987 

och då endast i tolkningsfrågor gällande Waitangifördraget. 

Waitangitribunalen är rådgivande och dokumenterar fall genom egen eller inhyrd 

expertis. Den nyzeeländska staten anser att tribunalen ska handha de mord, våldtäkter 

och stölder som utförts av den brittiska kronan. Men bland många maorier råder det 

osäkerhet i fråga om tribunalens legitimitet. Det finns de som anser att de brott som 

den brittiska kronan begått mot maorierna ska behandlas i en vanlig nyzeeländsk 

domstol och inte av en juridiskt rådgivande instans. 

Taranakistammen har valt att gå  samman inför Tribunalen och gemensamt kräva 

kompensation för sin konfiskerade mark. En av deras ledare Te Miringa Hohaia 

(Malesevic, Internet 1999) menar att det krävs grundläggande förändringar i landets 

maktstruktur för att deras krav ska kunna tillgodoses. Tainui-Waikatostammen hör 

till de som mottagit en formell ursäkt och fått tillbaka 16 000 hektar mark, plus en 

ekonomisk kompensation på 65 miljoner nyzeeländska dollar som utbetalats mellan 

åren 1995-2000 (Ibid). Likaså återfick Ngai Tahustammen på Sydön 1998 Mount 

Cook och 140 miljoner nyzeeländska dollar betalades ut som kompensation. I Bay of 

Plenty tackade maorierna nej till ett erbjudande på 40 miljoner nyzeeländska dollar, 

eftersom summan ansågs vara för liten (Ibid).
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Det finns dock kritik mot den nya marklagen. Det är inte alla maorier som vill avstå 

sin privata äganderätt för att marken ska gå vidare till kommande generationer. De 

menar att de nekas rätten att sälja marken till högstbjudande, att använda den som 

en investering, eller överlåta den till sin make/maka. Här blir det uppenbart att de 

inte går att betrakta maorierna som en homogen samhällsgrupp. Många maorier 

lever inte längre efter traditionella maoriska värderingar. Istället har de anammat det 

västerländska samhällets värdegrund och synen på den privata äganderätten, vilket 

var assimileringspolitikens syfte.

1991 lade maorier och nybyggare fram en gemensam proposition (Malesevic, Internet 

1999). Förslaget gick ut på att regeringen skulle göra det ekonomiskt möjligt för 

maorierna att köpa tillbaka sin stulna mark som idag ägs av nybyggarna. Regeringen 

ställde sig dock kallsinnig till att gå med på ett förslag som skulle innebära utgifter 

för kronan. Detta samarbete mellan maorier och nybyggare åtföljdes av ett nytt 

förslag 1995. Nu tydliggjorde de sin gemensamma åsikt om att det var den brittiska 

kronan som upprättat de gällande ägarkontrakten och därför hade en förpliktelse att 

medverka till att upplösa dem. Även denna gång nekade regeringen till att bidra till en 

ekonomisk uppgörelse. 

5.1 Etnisk kvotering

I Nya Zeeland har man etnisk kvotering i parlamentet. Det innebär att av totalt 80 platser 

i det nyzeeländska parlamentet är fyra platser reserverade för maorier (Jarstad 2000:

17). Detta system infördes redan 1867 och var ett sätt att ge ursprungsbefolkningen 

politiskt inflytande utan att ge dem allmän rösträtt. Det var bara de som ägde mark som 

hade rätt att rösta i den lagstiftande församlingen. Kvoteringen innebar att maorierna 

införlivades i statsapparaten samtidigt som de var kraftigt underrepresenterade. Detta 

var en mycket medveten konstruktion från statens sida, eftersom maorierna vid denna 

tid fortfarande utgjorde en majoritet i landet. Det var inte i statsmaktens intresse 

att införa allmän rösträtt och därigenom göra nybyggarna till en politisk minoritet. 

Systemet med etnisk kvotering tillkom på grund av det inbördeskrig som rådde mellan 

maorier och pakeha. De maorier som accepterade kolonisationen kunde på detta vis 

belönas medan de maorier som fortsatte kampen mot kolonisatörerna straffades 

genom att staten tog deras mark ifrån dem.

Krigen upphörde så småningom och Nya Zeeland utvecklades till en demokrati. 

Successivt ökade parlamentsledamöterna till 99, men maorierna hade fortfarande 

bara sina fyra platser och knappt något politiskt inflytande. 1996 genomfördes det 
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första valet med ett nytt proportionellt valsystem. Parlamentet utökades från 99 

till 120 ledamöter och antalet reserverade platser för maorier var för första gången 

relaterade till antalet som var  registrerade som maorier. Från att tidigare ha varit 

sex, varav fyra kvoterade, ökade de maoriska parlamentsledamöterna nu till femton, 

varav sex kvoterade (Jarstad 2000:18). Denna förändring har inneburit att maoriska 

seder praktiseras i parlamentet i och med att alla maorier inleder sitt jungfrutal till 

parlamentet med maoriska sånger. 

Det nya valsystemet innebär att det är lättare för minoriteter att rösta in  sina kandidater, 

men man har ändå valt att behålla den maoriska kvoteringen, eftersom den besitter ett 

symbolvärde och garanterar den maoriska minoriteten en särskild status som andra 

minoriteter i landet inte har.  Den särskilda status som maorierna har kan härledas till 

Waitangifördraget. 

I mitten av 1970-talet drabbades Nya Zeeland av ekonomisk nedgång. Den 

ekonomiska krisen ledde till att de sociala klyftorna växte och blev synliga. Det 

gjorde att klasskamp, etnisk- och könsdiskriminering kom upp på den politiska 

dagordningen. De maoriska protesterna tog fart och de krävde en total förändring 

av det nuvarande samhällssystemet, som ansågs både rasistiskt och kapitalistiskt. 

De mer militanta krafterna inom Nga Tamatoa – ”the Brown Power philosophies” 

– uppmanade maorierna att ena sig och bygga upp ett nytt solidariskt samhälle utifrån 

den gemensamma historien (Ahu, Internet 2002). 

Regeringen tvingades att erkänna att det nyzeeländska samhället var präglat av både 

rasism och ojämlikhet. Mellan 1975 till 1984 hamnade regeringen i en legitimitetskris, 

dels på grund av den ekonomiska krisen, dels på grund av den maoriska 

markrättighetsrörelsen som var på frammarsch. Kampen fördes både med lagliga och 

icke lagliga medel, till exempel landmarschen som gick från den nordligaste delen 

av Nordön ned till parlamentshuset i Wellington, markockupationen av Bastion Point 

och Raglan, samt återkommande protester i Waitangi (Free 1988:145). De starkaste 

proteströsterna har kommit från maorikvinnor. Alla maorier är dock inte eniga om att 

protester är de rätta medlen för att få en förändring till stånd. 

Det finns separatistiska strömningar i parlamentet. Ett förslag till ett separat maoriskt 

parlament har väckts. Få maorier motsätter sig dock statens legitimitet. Partier ute 

på högerkanten hör till de som varnar för en splittring mellan storsamhället och 

maorierna. De har föreslagit att de reserverade platserna för maorier ska avskaffas 

och att alla individer ska behandlas lika. Vissa politiker och forskare varnar också för 
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att Nya Zeeland kan komma att splittras i två stater som en följd av kvotsystemet, som 

de anser gynna separat politisk mobilisering (Jarstad 2000:19). 

Waitangitribunalens utökade jurisdiktion till att gälla markfrågor ända från 1840 är 

ett sätt av regeringen att försöka möta maoriernas krav. Bikulturalism är en annan 

åtgärd som konkret har inneburit att det maoriska språket blivit ett officiellt språk 

tillsammans med engelskan, samt att de maoriska symbolerna nu används vid sidan 

av de engelska inom de statliga institutionerna. 

5.2 Ett segregerat samhälle

Utvecklingen i det nyzeeländska samhället har gått från ständiga konflikter mellan  

maorier och britter till fred och integration. Den nedmontering av välfärdsstaten som 

tog fart i mitten av 1980-talet har dock gjort att klassfrågor blivit allt vanligare i den 

politiska debatten. Låginkomsttagarna är de som drabbats hårdast och bland dem är 

maorierna i majoritet. Den årliga rapporten från Ministry of Social Development 

(Social Report, Internet 2002) visar på ett segregerat samhälle där inkomstskillnaderna 

ökat sedan 1980-talet. 

Maorier är överrepresenterade bland ensamstående föräldrar, arbetslösa, de som 

slutar skolan utan examen, handikappade e.t.c (Ibid). Mellan mars 1987 och mars 

1989 blev en femtedel av den maoriska befolkningen i arbetsför ålder övertaliga på 

arbetsmarknaden. Unga maoriska män är kraftigt överrepresenterade i fängelserna 

och begår flest självmord i världen (Malesevic, Internet 1999). 

Rasism och det tidigare förbudet att använda maorispråket i skolan är en del av 

förklaringen till att många maorier inte fullföljer sin utbildning, har dåligt betalda 

jobb, eller går arbetslösa. Generellt sett så är människor med högre utbildning pakhea 

och kroppsarbetarna maori. De maorier som klarar sig bäst i dagens nyzeeländska 

samhälle är den utbildade medelklass som anpassat sig och tack vare den nya policyn 

om bikulturalism lyckats finna nya jobb inom den expanderande statsapparaten (Ahu, 

Internet 2002). 

Sedan 1986 har klagomålen till Human Rights Commission ökat stadigt. Även till Race 

Relations Conciliator (Social Report, Internet 2002) har klagomålen ökat markant 

bara under de senaste åren. Klagomålen rör mest diskriminering inom arbetslivet på 

grund av ras eller handikapp och sexuella trakasserier. Det är naturligtvis svårt att säga 

vad dessa ökningar beror på men förbättrad lagstiftning på området och därmed ökad 

möjlighet att göra anmälan är en bidragande faktor.
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5.3 Maorisk renässans

Under 1980-talet har stamidentiteten återupprättats i maoriernas medvetande 

och i många fall ersatt den maoriska identitet som konstruerades på grund av 

kolonisationen. En viktig del av ett folks kulturella identitet utgörs av språket. Statliga 

myndigheter har på senare år gett stöd till återupplivning av det maoriska språket och 

en maorispråkkommission har tillsatts. Det finns också maoriska radiostationer som 

hjälper till att föra ut språket och hålla det vid liv. 

Sedan 1987 är maori ett officiellt språk i Nya Zeeland och rätten till undervisning på 

maori har skrivits in i lagen i och med tillkomsten av Official Language Act, 1987. 

Trots det är det långt ifrån alla skolor som undervisar på maori och den som vill 

använda maori i domstol måste ge 14 dagars varsel (Malesevic, Internet 1999). 2001 

uppgav 25 procent av den maoriska befolkningen att de kunde konversera flytande 

på maorispråket (Social Report, Internet 2002). Denna fjärdedel av den nyzeeländska 

befolkningen som anser sig behärska maorispråket utgörs till största delen av äldre 

människor, vilket innebär ett hot mot språkets överlevnad.

I det nyzeeländska samhället har även väckts en medvetenhet om att det är viktigt 

för människor att få utöva sin kulturella särart, vilket kan innebära att få klä sig 

i sina traditionella folkdräkter och sjunga traditionella sånger på sitt modersmål.  

Utställningarna Te Maori och  Taonga Maori har banat väg för den maoriska kulturen 

såväl nationellt som internationellt. Genom dessa utställningar av maoriska konst- 

och hantverksföremål åtnjöt den maoriska kulturen plötsligt en prestige som den inte 

haft före 1980-talet (Thomas 1994:188). I och med detta stärktes också den maoriska 

identiteten och gavs en legitimitet som den inte hade under kolonialtiden. Orsaken 

till dessa förändrade attityder står bland annat att finna i ett uppvaknande bland 

västländerna inför de oförrätter som olika ursprungsfolk utsatts för. ILO-konvention 

nr. 169 har spelat en viktig roll för att föra upp diskussioner om ursprungsfolkens 

rättigheter på dagordningen hos världens olika regeringar.

I Nya Zeeland har den ökade inflyttningen till städerna gjort att maorierna blivit allt mer 

politiskt medvetna. Det har i sin tur lett till att deras krav på självbestämmande ökat. De 

hävdar sin rätt till självbestämmande på basis av sin status som  ursprungsbefolkning 

och vill först och främst uppnå framåtskridande för maorierna som folk och bevara 

miljön för kommande generationer (Durie 1998:239). Konflikter och ökad politisk 

medvetenhet har också lett till att maorierna mobiliserat sin identitet och politiska 

kraft för att avvisa den påtvingade medborgaridentiteten och uppfattningen om social, 

ekonomisk och kulturell utveckling. 
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Maorierna vill återfå makt och ansvar för att kunna inta en jämställd position i det 

nyzeeländska samhället och därmed kunna vara med och påverka utvecklingen. 

Ett steg på vägen är privatiseringen av olika samhällsinstitutioner som har lett 

till att maorierna kunnat införa maorisk värdegrund i sjukvården, skolväsendet 

och brottsbekämpningen. Privatiseringen tog fart 1987 (Free 1988:164) genom 

Labour-regeringens ökade tro på den fria marknaden och effektivisering genom 

ökad konkurrens, vilket bland annat inneburit att statliga institutioner gjorts om till 

vinstdrivande företag.

Den maoriska populationen har aldrig varit så stor som nu. Det beror på ökad nativitet 

och man uppskattar att populationen ökat mer än tiofalt under 1900-talet. Ökningen 

är speciellt kraftig från1960-talet och framåt. 1896 rapporterades maoripopulationen 

uppgå till 42 650. Hundra år senare, 1996, uppgick motsvarande siffra till 579 714 

(Durie 1998:85). Hela 40 procent utgörs av barn under 15 år. För pakhea går dock 

utvecklingen mot en allt äldre population i och med att nativiteten minskat och 

människorna lever längre.

5.4 ILO-konventionen

Som jag nämnt tidigare har ILO-konvention nr. 169 spelat en avgörande roll för 

att föra upp diskussionen om olika ursprungsbefolkningarnas rättigheter på det 

internationella planet. ILO står för ”The General Conference of the International 

Labour Organisation”. I juni 1989 hade de sin 76:e session i Geneve, där en revidering 

av ”The International standards contained in the Indigenous and Tribal Populations 

Convention and Recommendation”, från 1957, stod på dagordningen. Konventionen 

granskades utifrån deklarationen om mänskliga rättigheter, deklarationen om sociala 

och kulturella rättigheter, samt ett flertal andra deklarationer (ILO-Convention No.169 

1990:3). Med hänsyn till den utveckling som skett i internationell lag sedan 1957 stod 

det klart att en ny internationell standard för dessa frågor krävdes.

Den reviderade konventionen ”ILO-convention, No.169, Concerning indigenous 

and tribal peoples in independent countries”, blev klar 1990. Konventionen består 

av tio delar innehållande sammanlagt 44 artiklar. Del 1 sätter upp kriterier för vilka 

konventionen riktar sig till, talar om ursprungsbefolkningars olika rättigheter och 

myndigheters skyldigheter. Del 2 går specifikt in på landrättigheter.

I inledningen till ILO-konventionen nr. 169 fastslås det att den tidigare förda 

assimilationspolitiken måste ersättas av en ny syn som innebär ett skydd för 
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ursprungsfolken. Artikel 4 talar om skyddet av personer, institutioner, egendom, 

arbete, kulturer och miljön hos de berörda folket. I artikel 5 står det bland annat att 

sociala, kulturella, religiösa och spirituella värden och utövande hos dessa folk ska 

erkännas och skyddas (ILO-Convention No. 169:6) 

I ILO-konventionen del 2, artikel 13, rörande landrättigheter, sägs att regeringar ska 

respektera den kulturella och spirituella anknytning som ursprungsfolken har till 

sitt landområde och sitt territorium, speciellt viktigt är hänsynen till de kollektiva 

aspekterna av denna anknytning. Termen landområde innefattar begreppet territorium, 

vilket täcker hela den totala miljö i det område som berörda folk lever i eller brukar. 

I artikel 14 står det att nationens rättssystem måste etablera adekvata procedurer för 

att hantera ursprungsfolkens rättskrav angående landområden. Artikel 16 fastslår att 

ursprungsfolken inte ska förflyttas från det landområde de besitter och om de av någon 

anledning måste förflyttas ska de ha rätt att återvända till sitt traditionella landområde 

så fort det är möjligt.

Under 1990-talet har ett flertalet länder, bland annat Nya Zeeland, Sverige, 

Norge och USA, framfört ursäkter för de historiska oförrätter som deras 

ursprungsbefolkningar utsatts för. Alla ursprungsfolk i västvärlden har idag någon 

form av självbestämmande. Men ILO-konvention nr. 169 gäller bara i de länder där 

den ratificerats, vilket Nya Zeeland gjort men inte Sverige. Det står dock klart att det 

tjänar ursprungsbefolkningarnas sak att frågor kring deras rättigheter lyfts upp på ett 

internationellt plan och därmed sätter moralisk press på de nationella regeringarna.

 6. ANALYS OCH RESULTAT 
Grunden till det nyzeeländska samhällets ojämlikhet mellan maorier och pakhea går 

att spåra tillbaka till kolonisationen. När maorierna berövades sin mark på grund 

av erövring, krig och marklagar förlorade de också sin ekonomiska bas, liksom sin 

andliga bas, samt det maoriska samhällets traditionella organisation. 

Att anpassa sig till det västerländska samhällssystemet och dess värdegrund har varit 

förenat med svårigheter för många maorier, bland annat på grund av att pakheas 

privata ägande av marken kommit i konflikt med maoriernas traditionella arbeten 

och sedvänjor. De kulturella skillnaderna i synen på marken och nyttjandet av 

naturresurserna har helt enkelt varit för stora. Detta har inneburit både ekonomisk 

och social depression bland maorierna. Den brittiska kronan och nyzeeländska 
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statens konfiskering av mark och assimileringspolitik bär skulden till att maorierna 

marginaliserats i sitt eget hemland och befunnit sig på randen till utplåning.

Kolonisationen har följt den moderna geopolitiska diskursen med pacificering i 

form av avväpning av maorierna genom krig, homogenisering genom assimilation 

och namnsättning i och med att Aoteoroa blev Nya Zeeland. Koloniseringen har 

inneburit ett alltmer ökat behov av markutrymme. Först och främst togs all mark som 

ansågs vara ödemark i besittning. Det var ett auktoritativt beslut som befäste makten 

över de gällandeytor där maorierna hittills utövat sin makt. Den brittiska kronan tog 

mycket liten hänsyn till att det i området fanns individer som nyttjade dessa resurser 

och att de ingick i någon maoristams traditionella territorium. Konsekvensen av 

detta är att det med tiden blivit allt svårare för den nyzeeländska staten att leva upp 

till överenskommelsen i Waitangifördraget om att skydda maoriernas intressen. 

Maoriernas rättigheter utgör dock en historisk kontinuitet som det inte går att bortse 

ifrån. Varje stam utgjorde ett suveränt territorium med väl utvecklat samhällsskick när 

européerna anlände. 

Man kan säga att Aoteoroa utgjordes av en mängd små stamnationer därför att varje 

stam styrde över sitt eget traditionella territorium. Det fanns en mängd av auktoriteter 

som utövade makt över sina egna domäner. Medborgarskapet grundade sig på 

nationsprincipen eftersom gränserna dragits mellan stammar med olika kulturella 

särarter. Det var först under hotet från kolonisatörerna som maorierna enade sig i en 

gemensam maoriidentitet för att försöka skydda sig från inkräktarna. 

Kolonisationen av Nya Zeeland omformade maoriernas territorium vars gällandeytor 

var traditionellt uppdelade i kanot- och stamområden. Den brittiska kronan utgjorde 

dock en auktoritet som hade makten att göra Nya Zeeland till sitt territorium och 

omforma landet efter västerländsk uppfattning om styrelse- och äganderätt. Den 

brittiska auktoriteten utgjorde nu den politiska regleringen med sina egna klart 

definierad och avgränsade gällandeytor, domäner som auktoriteten dominerade över. 

Det brittiska territoriet var även det uppbyggt av en mängd små gällandeytor, till 

exempel den brittiska kronans mark och nybyggarnas mark, som i sin tur delades in 

i provinser och valkretsar. Provinsernas indelning gäller än idag i Nya Zeeland, men 

i och med den förnyade stamidentiteten och krav på markrättigheter bland maorier 

börjar stamområden bli viktiga igen.
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För medborgarskapet var och är statsterritoriet den viktigaste gällandeytan. Om 

statens gränser inlemmar ett multietniskt och mångkulturellt samhälle med flera starka 

språk och trosinriktningar är det mer troligt med ett medborgarskap som grundar 

sig på territorialstaten. Sett utifrån dessa principer grundar sig det nyzeeländska 

medborgarskapet på territorialstaten. 

Det finns inget absolut kriterium för vad som är en legitim stat eftersom varje 

territoriell stat kan skriva sina egna lagar. Staten är dock den entydigaste territoriella 

avgränsningsprincipen i världen genom ett allmänt system av erkännanden, 

samarbetsorgan och ömsesidiga avtal. 

Waitangifördraget innebar ett ömsesidigt avtal mellan maorierna och brittiska kronan, 

där maoriernas rätt till sin mark fastslås. De gav aldrig bort sin mark, utan medgav 

i vissa fall att hyra ut den. När de ställde sig under drottningens beskydd frånsade 

sig däremot hövdingarna sin auktoritet och självbestämmanderätt över territoriet, 

vilket de inte förstod på grund av de olika kulturernas tolkningar av äganderätt och 

självbestämmande. 

Brittiska kronan fick ensamrätt att köpa maorisk mark och Waitangifördraget har 

använts av den brittiska kronan som en slags försäkring för att lugna de stridbara 

maoriledarna, som i början av kolonisationen representerade den starkaste 

krigsmakten, medan man lade beslag på deras mark. 

Landkrigen startade med pakheas ökade hunger efter mark som ledde till expropriation 

av maorisk mark under perioden 1840-1870. Maorierna kämpade emot, vilket gav 

den brittiska kronan en ursäkt att konfiskera mer mark. Dessa enorma och bördiga 

marktillgångar lade grunden för den kapitalistiska utvecklingen både i Nya Zeeland 

och i England. Kapitalismens tillväxt i Europa fick sin näring genom kolonisationen. 

I Nya Zeeland medförde den underkuvandet av maorierna, deras territorier och 

naturtillgångar. 

Den brittiska kronan ville inte bara åt maoriernas mark, de behövde också den 

maoriska arbetskraften för att utvinna naturtillgångarna. Maorierna tvingades bort 

från sin traditionella ekonomi, men släpptes inte in som fullvärdiga medlemmar i 

det kapitalistiska systemet. Sedan pakhea hade lagt beslag på maoriernas mark ville 

de att maorierna skulle utgöra ett landlöst proletariat som kunde arbeta för dem inne 

i staden eller ute på landsbygden. Resultatet blev att maorierna alienerades från sin 

mark och sina sedvänjor. Tillvägagångssättet följer Karl Marx teori om kapitalismens 
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utveckling i form av en process där man först skiljer producenterna (maorierna) från 

produktionsmedlen (marken), för att i nästa steg inlemma det underkuvade folket 

(maorierna) i den växande arbetarklassen.

6.1 Samhällsutvecklingen

När man läser om den maoriska kulturen är det viktigt att komma ihåg att delar av det 

man ”vet” om det maoriska samhället vid européernas ankomst helt enkelt är brittiska 

och andra europeiska historieskrivares tolkningar som bygger på ett eurocentriskt 

synsätt och ibland är direkta missförstånd av en främmande kultur. Enligt dessa 

historieskrivare levde maorierna i en extrem våldskultur och utövade kannibalism. 

Utifrån dessa uppgifter är det lätt att se att britterna tyckte sig göra en god gärning när 

de ”civiliserade” Nya Zeeland och nästintill utplånade den maoriska kulturen. 

I dag finns det en mer nyanserad bild av maorifolkets grymma sedvänjor. Till 

exempel kan det ha förekommit att maorierna överdrev en del av sin krigiskhet, 

som trots allt existerade, liksom kannibalismens utbreddhet, i syfte att skrämma iväg 

de nya inkräktarna. Det fanns också andra sidor av maoriernas kultur, till exempel 

gästvänlighet, att dela med sig av det man hade och det kollektiva ägandet, som 

européerna kunnat ta till sig om de förstått eller varit villiga att värdera den maoriska 

kulturen på lika villkor som den västerländska. 

Det ingår dock inte i den koloniala diskursen att tillägna sig andra kulturers sedvänjor 

och värdegrund. Det koloniala våldet ingår i denna diskurs och innebär en attack på 

de koloniserade folkens kultur, idévärld och värdegrund. 

På frågan om hur förlusten av marken påverkat den maoriska samhällsutvecklingen 

vill jag svara så här: Den systematiska konfiskeringen av maoriernas mark har lett 

fram till främst två saker som hämmar maoriernas utveckling i dag. Först och främst 

är det förlusten av deras ekonomiska bas som visar sig i sociala problem, sämre välfärd 

och bristande ekonomisk utveckling. För det andra har övergången från kooperativt 

ägande till privat ägande förstört den sociala ordningen och sammanhållningen inom 

familjen och stammen. 

Missnöjet över förlorad mark och skötseln av den lilla mark som finns kvar i maorisk 

ägo är ofta orsak till dagens konflikter, bland annat för att traditionellt brukande 

av marken är svårt att förena med modern livsföring. De olika synsätten på mark; 

maoriernas kooperativa ägande och kolonisatörernas enskilda äganderätt går inte att 

jämka ihop i ett och samma system. Därför menar maorierna i markrättighetsrörelsen 
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att ett systemskifte, från ett samhälle byggt på västerländsk värdegrund till ett 

bikulturellt samhälle som även vilar på maoriska värderingar, måste komma till 

stånd. 

Det är två olika system och tänkanden som ställs emot varandra. Dels den 

västerländska natursynen där det är människan som styr och naturen är till för att 

utnyttjas. Tänkandet är linjärt ifråga om att allt har en början och ett slut, modernitet 

och framåtskridande hyllas. Dels den maoriska natursynen där naturen står för ordning 

och är den högsta lagen, som står över mänsklig lag. Tänkandet följer naturens cykel 

som inte har en början eller ett slut. Den maoriska identiteten är starkt förknippad med 

marken. Marken binder mänskliga relationer och i gengäld lär sig maorierna att knyta 

an till marken. Därför är förlusten av marken lika med förlusten av liv, eller i varje fall 

den del av livet som står i kontakt med det förflutna, nutiden och framtiden. 

6.2 Framtiden

Det är utifrån maoriernas starka koppling till marken som vi måste se deras enträgna 

kamp för att få tillbaka det land som tagits ifrån dem. För vissa är det tillräckligt med 

ekonomisk kompensation och ett erkännande och en ursäkt från den nyzeeländska 

staten om begångna oförätter. Men för många maorier kommer kampen inte att ta slut 

förrän de återfått sin mark. När denna mark konfiskerades för 160 år sedan och sedan 

såldes till en pakhea nybyggare vars ättlingar brukat den i flera generationer uppstår 

problemet att det finns två parter som känner sig som rättmätiga ägare. Vem har då rätt 

till marken? De maoriska ättlingarna eller pakheas ättlingar? 

Både maorierna och nybyggarna tycker sig ha rättmätiga krav. Skulden måste 

rimligtvis ligga hos brittiska kronan och den nyzeeländska staten som systematiskt 

konfiskerat maorisk mark och sålt den i syfte att exploatera naturtillgångarna. Men så 

länge staten vägrar att ekonomiskt bidra till en förlikning, i de fall där både maorier 

och pakhea är ense, kvarstår problemet. Här kan Waitangitribunalen spela en viktig 

roll för att på laglig väg pröva maoriernas krav på återbördande av eller kompensation 

för stulen mark. På detta sätt har flera stammar fått sina krav tillgodosedda under de 

senaste åren.

På frågan om markkonflikterna mellan maorier och pakhea kan lösas blir mitt svar: 

Kanske kan den speciella status som maorierna åtnjuter genom etnisk kvotering 

i parlamentet bidra till varaktig konfliktlösning mellan maorier och pakhea. 

Samhällssystemet må än så länge bygga på västerländsk värdegrund och det brittiska 
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rättssystemet, men i och med att begreppet bikulturalism har lyfts fram har man 

kommit en bit på vägen till att skapa ett mångkulturellt och jämbördigt samhälle där 

även den maoriska värdegrunden respekteras. Men det vore naivt att tro att denna 

omställning av människors sätt att tänka och värdera varandras kulturer ska löpa 

smidigt och smärtfritt. 

Fortfarande befinner sig  pakhea i majoritet i Nya Zeeland och som majoritet i ett 

samhälle som vilar på demokratisk grund sitter de också på makten att få förändringar 

till stånd. Om dessa förändringar innebär att de måste släppa ifrån sig mark, makt och 

prestige till förmån för maorierna torde motståndet vara stort bland många pakhea. En 

rumsligt koncentrerad minoritet av befolkningen som har en avvikande uppfattning 

om politikens grundförutsättningar kan aldrig, med enbart demokratiska medel, ändra 

sina förhållanden av egen kraft. 

Att hävda sina etniska rättigheter och därmed sätta moralisk press på storsamhället 

kan dock vara en framkomlig väg. Den nyzeeländska staten har ratificerat ILO-

konvention nr. 169 och förväntas därmed också efterleva den. Det skulle innebära stor 

prestigeförlust på det internationella planet om de nekade maorierna sina rättigheter 

som ursprungsbefolkning i Nya Zeeland. Den nyzeeländska regeringen måste dock 

balansera mellan de intressen som de olika medborgargrupperna, pakhea och maori, 

utgör.

Till sist vill jag svara så här på frågan om det finns någon framtid för maorierna på Nya 

Zeeland: Maorierna har gjort anspråk på speciella rättigheter och självbestämmande 

som ligger utanför deras individuella rättigheter som medborgare i staten. Dessa 

anspråk på självbestämmande gör de utifrån uppfattningen att de en gång utgjort 

en suverän nation och till denna ursprungliga suveränitet kopplar de särskilda 

rättigheter i enlighet med maoriska traditioner. Maorierna argumenterar utifrån sin 

kulturella kontext och har länge varit tvingade att översätta den till ett annat politiskt 

och rättsligt system för att bli erkända. Tillkomsten av ILO-konvention nr. 169 och 

Waitangitribunalen är två viktiga faktorer som kan medverka till att ändra på det 

ojämlika förhållandet och göra att maorierna till sist får makt att styra över sina egna 

tillgångar och därmed möjlighet till en framtid. 

Det är faktiskt mycket möjligt att maorierna åter kommer att dominera Nya Zeeland. 

Den maoriska populationen har aldrig varit så stor som nu och en stor del av 

befolkningen utgörs av unga. Pakhea är fortfarande i majoritet men befolkningen 
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blir allt äldre. Så mycket talar för maorisk ”revival”, men kanske blir det en maorisk 

majoritet som inte behärskar maorispråket och inte anser sig vara något annat än 

nyzeeländare med ett speciellt spännande etniskt arv.

6.3  Avslutande diskussion

Som avslutning vill jag göra några allmänna reflektioner till det händelseförlopp och 

de frågor som tidigare diskuterats.

Nya Zeeland brukar lyftas fram som ett exempel på ett integrerat samhälle där 

alla lever i samförstånd med varandra. Detta samförstånd har dock grundat sig på 

att maorierna och andra minoriteter anpassat sig efter den europeiska majoritetens 

samhällssystem och värdegrund. I och med ILO-konvention nr. 169 har västvärldens 

ursprungsbefolkningar fått en helt ny internationell status. Det har också märkts i Nya 

Zeeland där förändringens vind har blåst iväg den påtvingade maoriidentiteten och 

fört med sig en förnyad stamidentitet, samt krav på jämlikhet och självbestämmande.

Det kan vara svårt att kompensera maorierna. Dels därför att det inte bara handlar om 

förlusten av stora landområden utan också handlar om hur det maoriska samhällets 

traditionella värderingar upplösts i och med att de skildes från sin mark. 

Själva essensen i den maoriska identiteten står att finna i förhållandet mellan stammen 

och marken. Stora delar av Nya Zeelands geografi har en religiös betydelse för 

maorierna. Till exempel heliga platser, stenar och berg. Om maorisamhället ska kunna 

bli kraftfullt igen krävs en återkoppling mellan maorierna och marken för att stärka 

deras identitet och självkänsla. 

Många av de maorier som är stadsbor idag har inte kvar någon stamidentitet. Därför 

går det inte att bygga ett system för kompensation, när det gäller mark, fiskekvoter och 

andra naturtillgångar på denna grund. Om alla med maorisk tillhörighet ska få tillgång 

till kompensation för till exempel konfiskerad mark måste kompensationssystemet 

bygga på maoriernas identitet som etnisk minoritet.

Dagens maorier är dock långt ifrån en homogen grupp, om de nu någonsin varit det. 

För många är den kulturella identiteten viktig, men för andra maorier är den av liten 

vikt. De har valt att se sig själva som nyzeeländare och vill leva efter det västerländska 

samhällssystemets värderingar, eller blanda de båda kulturerna efter egna behov. 
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Kanske kommer den stora grupp av maoriska barn och ungdomar som nu växer upp 

att i framtiden utgöra den första riktiga generationen nyzeeländare? I så fall tycks 

assimilationspolitikens syfte ”ett folk – en stat” till sist ha vunnit. Men kanske ändå 

inte, ifall denna nya nyzeeländska identitet bygger både på maoriska och pakhea 

värderingar. Här tror jag att utfallet av Waitangitribunalens arbete, regeringens policy 

om bikulturalism och maoriernas krav på självbestämmande kommer att spela en 

avgörande roll för vilken väg den nyzeeländska samhällsutvecklingen tar. 

Om det nyzeeländska samhället inte blir mer jämlikt är risken stor för ökade konflikter 

i form av demonstrationer, markockupationer och ökad framgång för mer militanta 

och separatistiska självständighetsrörelser. Här är ett område som jag anser vara 

intressant för fortsatt forskning – självbestämmande – vad innebär det för maorierna, 

pakhea och den nyzeeländska samhällsutvecklingen? Är självbestämmande för 

maorierna rätt väg att gå för att få ett mer jämlikt samhälle, eller kommer det istället 

att öka klyftorna mellan folken?

7. SAMMANFATTNING

Denna C-uppsats handlar om den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland och hur 

det maoriska samhället till följd av detta förändrades drastiskt. Mitt syfte är att belysa 

hur den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland berövat maorierna deras mark och 

vilka konsekvenser det fått för maorisk samhällsutveckling. Frågeställningen är: 

Hur har förlusten av marken påverkat den maoriska samhällsutvecklingen? Kan 

markkonflikterna mellan maorier och pakhea lösas? Finns det någon framtid för 

maorierna på Aotearoa (Nya Zeeland)?

Uppsatsarbetet bygger på litteraturstudier och material som jag hämtat från Internet. 

Följaktligen grundar sig denna uppsatsen helt på sekundärkällor. Det innebär att mina 

slutsatser grundar sig på min tolkning av andra författares material och tolkningar. Jag 

har dock försökt att skapa mig en självständig bild av de markkonflikter som finns 

mellan maorier och pakhea i Nya Zeeland och de grundläggande orsakerna. 

Den brittiska kolonisationen av Nya Zeeland berodde dels på imperialistisk tävlan 

om att lägga under sig nya territorium, men  det nya landet fungerade även som en 

säkerhetsventil för Englands befolkning som ökade kraftigt under 1800-talet. Det 

industrialiserade och kapitalistiska samhället hungrade efter utländska marknader, 

råvaror, billig arbetskraft och lönsam jord. Den maoriska identiteten skapades i och 

med européernas ankomst. Före det fanns det inte någon gemensam kulturell bas eller 
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nationella likheter att tala om mellan de olika stammarna. Ordet maori betyder vanlig 

och användes inte av maorierna för att beteckna sig själva, istället använde de sig av 

namnet på sin stam. Varje stam hade sin maoriska identitet som var kopplad till det 

territorium de levde på, dess historia och geografiska karaktär.

Den 6 februari 1840 upplöstes maoriernas suveränitet i och med det fördrag som 

signerades vid Waitangi i Bay of Islands mellan 45 maoriska hövdingar och några 

britter, byråkrater och missionärer. Fördraget garanterade hövdingarna självstyre 

över deras egna landområden och tillgångar, samt den brittiska kronans beskydd. 

Här med lades grunden till staten Nya Zeeland, men den verkliga självständigheten 

reserverades endast för den brittiska kronan, som fick den exklusiva rätten att köpa 

land från hövdingar som var villiga att sälja Undertecknandet av Waitangifördraget 

(1840) och att landet därigenom överfördes i brittisk suveränitet innebar startskottet 

för den storskaliga invandringen av brittiska medborgare. 

I det maoriska samhället tillhörde marken inte den enskilde individen utan ägdes 

gemensamt. Det kooperativa ägandet styrdes av tapu som reglerade hur de 

gemensamma tillgångarna fick nyttjas. Dessa förordningar omfattade också den 

andliga länken mellan stammen och marken. Det kooperativa ägandet innebar att 

en enskild individ inte hade rätt att sälja sin andel, vilket kom i konflikt med den 

europeiska synen på privat äganderätt genom köp och inte genom bruk av marken. 

Under 1800-talet tillkom en rad nya marklagar, som alla hade samma syfte – att 

lägga beslag på mer mark för kolonisatörernas räkning. Genom Native Land Act, 

1862, undanröjdes det kollektiva ägandet inom stammen, som varit det största hindret 

för uppköp av maorisk mark. Maorierna förlorade nästa all sin mark genom att den 

konfiskerades av staten, köptes av brittiska kronan eller genom beslut i Maori Land 

Court, som utövade brittisk lag. 

1975 inrättades Waitangitribunalen, som är en juridiskt rådgivande instans vars uppgift 

är att bevaka maoriska intressen utifrån Waitangifördraget och avge utlåtanden. 

Waitangifördraget hade misslyckats med att skydda maorierna från kolonisatörerna. 

Juridiska studier av dokumentation över konfiskerade markområden efter Land Wars 

visade att konfiskeringen av maorisk mark skett utan laglig grund. Waitangitribunalen 

behövdes för att på ett opartiskt, demokratiskt och kompetent sätt utreda dessa 

känsliga frågor. Tribunalen fick dock inte någon juridisk makt, förutom efter 1987 

och då endast i tolkningsfrågor gällande Waitangifördraget. 
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I mitten av 1970-talet drabbades Nya Zeeland av ekonomisk nedgång. Den ekonomiska 

krisen ledde till att de sociala klyftorna växte och blev synliga. Det gjorde att klasskamp, 

etnisk- och könsdiskriminering kom upp på den politiska dagordningen. De maoriska 

protesterna tog fart och de ansåg att det krävdes en total förändring av det nuvarande 

samhällssystemet, som ansågs både rasistiskt och kapitalistiskt. Den nedmontering av 

välfärdsstaten som tog fart i mitten av 1980-talet har gjort att klassfrågor blivit allt 

vanligare i den politiska debatten. Låginkomsttagarna är de som drabbats hårdast och 

bland dem är maorierna i majoritet. Maorier är överrepresenterade bland ensamstående 

föräldrar, arbetslösa, de som slutar skolan utan examen, handikappade med mera.

Under 1980-talet har stamidentiteten återupprättats i maoriernas medvetande och i 

många fall ersatt den maoriska identitet som konstruerades på grund av kolonisationen. 

En viktig del av ett folks kulturella identitet utgörs av språket. Det har även väckts en 

medvetenhet om att det är viktigt för människor att få utöva sin kulturella särart, vilket 

kan innebära att få klä sig i sina traditionella folkdräkter och sjunga traditionella sånger 

på sitt modersmål. Orsaken till dessa förändrade attityder och ökade medvetenhet står 

bland annat att finna i ett uppvaknande bland västländerna inför de oförätter som olika 

ursprungsfolk utsatts för. 

ILO-konvention nr. 169 har spelat en viktig roll för att föra upp diskussioner om 

ursprungsfolkens rättigheter på dagordningen hos världens olika regeringar.

När det gäller kolonisationens påverkan på det maoriska samhället blir det tydligt 

att majoritetsbefolkningens privata ägande av marken har kommit i konflikt med 

ursprungsbefolkningens möjligheter  att fortsätta sina traditionella  arbeten  och 

sedvänjor. Det går att se framförallt två konsekvenser som alienationen från marken 

har inneburit för det maoriska samhället. För det första har förlusten av marken som 

den ekonomiska basen inneburit sämre välfärd, ekonomi och utveckling. För det 

andra har den sociala sammanhållningen inom familjen och stammen försämrats 

genom införandet av privat ägande och den påtvingade upplösningen av det kollektiva 

ägandet.

Kanske kan den speciella status som maorierna åtnjuter genom etnisk kvotering 

i parlamentet bidra till varaktig konfliktlösning mellan maorier och pakhea. 

Samhällssystemet må än så länge bygga på västerländsk värdegrund och det brittiska 

rättssystemet, men i och med att begreppet bikulturalism har lyfts fram har man 

kommit en bit på vägen till att skapa ett mångkulturellt och jämbördigt samhälle där 
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även den maoriska värdegrunden respekteras. Men det vore naivt att tro att denna 

omställning av människors sätt att tänka och värdera varandras kulturer ska löpa 

smidigt och smärtfritt. Om dessa förändringar innebär att de måste släppa ifrån sig 

mark, makt och prestige till förmån för maorierna torde motståndet vara stort bland 

många pakhea. Att hävda sina etniska rättigheter och därmed sätta moralisk press på 

storsamhället kan dock vara en framkomlig väg för maorierna.

Maorierna har gjort anspråk på speciella rättigheter och självbestämmande som ligger 

utanför deras individuella rättigheter som medborgare i staten. Dessa anspråk på 

självbestämmande gör de utifrån uppfattningen att de en gång utgjort en suverän nation 

och till denna ursprungliga suveränitet kopplar de särskilda rättigheter i enlighet med 

maoriska traditioner. Tillkomsten av ILO-konvention nr. 169 och Waitangitribunalen 

är två viktiga faktorer som kan medverka till att ändra på det ojämlika förhållandet 

och göra att maorierna till sist får makt att styra över sina egna tillgångar och därmed 

möjlighet till en framtid.
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