POSELITEV IN PREBIVALSTVO ANGLOAMERIKE
Po tem, ko smo spoznavali naravnogeografske enote Angloamerike, nas sedaj čakajo še
družbenogeografske značilnosti. (glej UČ, str.64 – 69). To je snov za petek in ponedeljek!
Zapis v zvezek:
1. PRVOTNI PREBIVALCI Indijanci in Inuiti (na S)
a) Indijanci:
- neenotno ljudstvo
- Govorili več jezikov
- ljudstva so se ukvarjala s poljedelstvom,
lovom in ribolovom ali nabiralništvom
- Evropejci so jih nasilno preganjali z njihovih
zemljišč
- njihovo št. se je zaradi bolezni zmanjšalo
- nasilno naseljevanje v rezervate
- danes ujeti v krog revščine, izjema so
skupnosti, ki upravljajo igralnice
- neizobraženost, alkoholizem, brezposelnost
- 85% jih danes živi v velikih mestih

b) Inuiti
- Nekoč poznani pod imenom Eskimi (preberi
besedilo v UČ, str.65)
- poleti živeli v šotorih, pozimi v iglujih (nekoč)
- danes v sodobnih hišah
- opuščajo tradicionalni ribolov
- predstavljajo le 1% preb.
- v zadnjih letih več pravic, vendar še vedno
- niso enakovreden del ameriške družbe

2. POSELITEV
S pomočjo karte naštej: (glej UČ, str.68)
a)
-

GOSTO POSELJENA OBMOČJA

b)
-

REDKO POSELJENA OBMOČJA

Zakaj takšna razporeditev prebivalstva?
S pomočjo spleta poišči podatke za št.preb.v obeh
državah in izračunaj gostoto poselitve! (bo šlo?)
(površino države deliš s številom preb. Zaokroži!)
Površina države
ZDA
Kanada
Kaj ti povedo podatki?

Št. prebivalcev

Gostota poselitve

Rasni predsodki in še
danes neenakopraven
položaj temnopoltih

3. PRISELJEVANJE
-

po Kolumbovem prihodu priseljevanje Angležev in Francozov
17.st. Evropejci pripeljali več milijonov sužnjev za delo na plantažah
20.st. priseljevanje iz Azije, Srednje in Južne Amerike
V Angloameriki živi tudi 175 000 ljudi, ki so navedli slovensko poreklo, največ v Clevelandu.

4. ODNOS DO PRISELJENCEV
ZDA
AMERIKANIZACIJA – stapljanje priseljencev v
družbo; sprejemanje navad, norm in jezika v
novi domovini. Kulturne razlike se zmanjšujejo
(= prebivalstveni talilni lonec);
- Še vedno rasno razlikovanje med ljudmi

KANADA
MULTIKULTUREN RAZVOJ – priseljencem
omogočajo ohranjati kulturno tradicijo in vezi s
prejšnjo domovino (2 uradna jezika –
angleščina in francoščina)

5. SESTAVA PREB. (opaziš kakšno razliko?) Podatkov ne prepisuj!
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6. ZNAČILNOSTI PREB.
- več kot 80% preb.živi v mestih
- pogoste selitve znotraj države
- zaradi priseljevanj iz Sr. In J Am. je manj opazno staranje prebivalstva, št. mladega preb.se
povečuje
- zgradba velemest (oglej si tukaj) Klikni zgradba velemesta!

Razišči pojme in jih kratko razloži v zvezek!
-

MULATI
RASIZEM
KU KLUKS KLAN (http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/6prebivalstvo/KKK.html)
MARTIN LUTHER KING (http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/6prebivalstvo/luther_king.html)

