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Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Nu går vi in i högsommarperioden. Och här nere i
Skåne har vi gjort det med en period av torka och värme
som minsann inte står Arizona och norra Mexiko efter. Så
illa är det så att gräsmattan helt enkelt inte finns längre.
Och inte får vi vattna heller. Men just som det här skrivs så
hör vi de första åskknallarna och det blir nog ett omslag nu
snart. Och då blir det väl åt andra hållet kan man misstänka. Det verkar ju som att det aldrig kan vara så där
svenskt som vi brukar vara kända för—alltså, bara lagom...
Myndigheterna har ögonen på oss. Det har väl inte
undgått någon att nya regler har införts för att skydda våra
personuppgifter i alla sammanhang. Och så här i datoriseringens och digitaliseringens tidevarv så har naturligtvis
förutsättningarna förändrats och därmed måste även regelverk uppdateras och anpassas. Så i det här bladet får ni
nu en redogörelse för vad det här innebär för Indianklubben som organisation. Alltså egentligen inte så mycket
nytt, förutom att det nu måste sättas på pränt och följas
upp på ett regelmässigt sätt. Hör därför av er om ni anser
att det vi gör inte ger er den säkerhet som ni vill ha. Det
gäller alltså hur vi samlar på oss, registrerar och använder
era personuppgifter. Och kom ihåg att ni alltid har rätt att
kräva att vi tar bort något som ni inte vill att vi ska ha registerfört. Vi har alltså inga andra uppgifter om er än de
som redovisas i vår riskanalys. (Se nästa sida).
Fortfarande får jag felsignaler som säger att vissa
medlemmar inte får de mail som jag skickar ut. Men fortfarande är det också så att det är svårt att ur dessa felsignaler läsa ut vilka mail det är som inte har gått fram. Så om
ni saknar något som ni vet (eller tror er veta att jag har
skickat / senast verkar det ha varit alla med hotmailadresser som missat utskicket av infoblad nr 10 fredagen den
18/5), så hör av er så att jag får skicka om det igen.
Sommarvarma
hälsningar önskar BERTIL THÖRN
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Nytt EU-anpassat regelverk GDPR
VAD BETYDER DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR FÖR INDIANKLUBBEN

Den 25 maj 2018 började ett nytt EU-gemensamt regelverk kallat GDPR
(Dataskyddsförordningen) att gälla. De allra flesta har säkert redan fått ett antal
meddelanden i brevlådan från olika företag med information om detta och vad det
innebär för respektive part. Du behöver inte själv göra något i nuläget. Men i korthet innebär det här att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och
organisationer har om dig och hur dessa uppgifter får användas. Företagen och organisationerna å sin sida är tvingade att upprätta regelverk om hur de behandlar
dina ”person-uppgifter” och där finns även krav på att man inrättar ett kontrollsystem för hur man lever upp till sina egna regelverk. (se mera https://
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/ )
Eftersom Indianklubben är en form av organisation (låt vara tämligen informell) så
gäller dessa regelverk i princip även för oss, med mindre krav då vi är färre än 250.
Vad är ”personuppgifter”?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa, direkt eller
indirekt. Exempel:
•

namn

•

adress och e-postadress

•

medlemsnummer

•

telefonnummer

•

personnummer

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av sådana personuppgifter. Detta betyder, att om man som organisation har ett
register över till exempel organisationens medlemmars uppgifter, där det exempelvis framgår vad de heter och var de bor så ”behandlar” organisationen deras personuppgifter och behöver därför följa dataskyddsförordningen.
Vad betyder begreppet ”behandling”?

Begreppet ”behandling” av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter. Exempel kan vara:
•

samlar in personuppgifter från medlemmar

•

registrerar medlemmar på något sätt

•

lagrar personuppgifter någonstans, till exempel i ett datorminne, en molntjänst,
eller till och med i ett manuellt register (om det senare ska datoriseras)

•

lämnar ut personuppgifter till någon.

Nedan redovisas ett antal punkter om vad förordningen innebär för samspelet mellan organisationen och dess medlemmar:
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•

Kraven stärks i förordningen på, att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter man behandlar och varför organisationen behöver just de här uppgifterna. Men även hur de samlas in och vem
som har tillgång till dem

•

Det ska också gå att under vissa omständigheter säga nej till att personuppgifterna används, eller finns lagrade

•

I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli ”glömd”. Alltså den chans
en person har att begära att få uppgifter från exempelvis sökmotorer eller kund–
eller medlemsregister bortplockade

Vissa personuppgifter är ”särskilt känsliga” och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana
personuppgifter, utom i undantagsfall, till exempel om medlemmen har gett ett uttryckligt samtycke. ”Känsliga personuppgifter” är sådana som avslöjar:
•

etniskt ursprung

•

politiska åsikter

•

religiös eller filosofisk övertygelse

•

medlemskap i en fackförening

•

hälsa

•

sexualliv eller sexuell läggning

•

genetiska uppgifter

•

biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person.

(Indianklubben har inga sådana uppgifter registrerade om någon.)
Personnummer är en ”extra skyddsvärd” personuppgift även om den inte är en
”känslig personuppgift” enligt dataskyddsförordningen. Man får bara registrera personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till:
•

ändamålet med behandlingen (organisationens syfte med att registrera personnummer ska klart motivera registreringen)

•

vikten av en säker identifiering (om man måste registrera personnummer för att
kunna identifiera medlemmar på ett säkert sätt), eller

•

något annat beaktansvärt skäl (att det finns något annat som klart motiverar registreringen).

Det åligger alla företag och organisationer att genomföra en riskanalys som visar hur
företaget/organisationen hanterar kunders och medlemmars personliga uppgifter
INDIANKLUBBENS RISKANALYS
En riskanalys för Indianklubben visar att de enda uppgifter organisationen handhar
är ett medlemsregister, till vilket även en kassabok är kopplad. De uppgifter som
finns i dessa, på datoriserat minne lagrade data, är:
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•

medlemmens namn och adress inkl. telefonnummer om sådant är känt

•

medlemmens mailadress

•

denna mailadress finns dessutom registrerad i datasystemets integrerade adressbok (för användande i mailsystemet Outlook.com)

•

i denna datoriserade adressbok finns förutom de enskilda medlemmarnas egna
mailadresser även ett antal separata så kallade gruppadresser, där de ingående
medlemmarnas egna mailadresser inte är synliga (dessa gruppadresser användes
vid massutskick av information gemensam för alla medlemmar, vilket förhindrar
respektive mottagare att se de övriga gruppmedlemmarnas mailadresser)

•

medlemmens medlemsnummer

•

uppgifter om medlemmens prenumerationsstatus (när prenumerationen startades och till vilken tid den räcker)

•

i separat tabell registreras också vilka nummer av organisationens medlemstidskrift som medlemmen har erhållit sedan prenumerationens början

•

i den till medlemsregistret kopplade kassaboken registreras datum samt belopp
och betalningsobjekt för de inbetalningar av medlemsavgifter eller andra köp
som medlemmen har gjort till organisationen

•

i samband med olika arrangemang (medlemsträffar, resor, auktioner m.m.) förekommer tillfälliga kallelser, program, regelverk och annan information som delges respektive berörd medlem varvid namn, samt i viss mån, adresser och liknande användes och då i förekommande fall kan läsas av andra deltagare (inga så
kallade ”särskilt känsliga” uppgifter förekommer i dessa sammanhang)

•

samtliga ovanstående registeruppgifter rensas inte per automatik bort ur registren vid eventuellt utträde ur organisationen, men var och en har rätt att begära
att så ska ske

Anledningen till att dessa personuppgifter samlas in och behandlas inom ramen för
organisationens verksamhet är följande:
•

att medlemmarna regelbundet tillsändes Indianklubbens medlemstidskrift, varför tillgång måste finnas till respektive medlems namn, postadress och prenumerationsstatus

•

medlemsnummer användes (i stället för det mera skyddsvärda personnumret)
som en entydig identifiering av enskilda medlemmar (t.ex. medlemmar med
samma namn) och användes för att säkerställa identifiering i samband med fakturering och betalningsrutiner

•

E-postadress erfordras då det görs regelbundna informationsutskick enbart via Epost (endast de medlemmar som har meddelat en fungerande E-postadress får
tillgång till dessa informationsutskick)
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•

medlemmars prenumerationsstatus användes för att bevaka att sändlistor är aktuella och att påminnelser om förnyelser kan göras vid behov, samt att kunna svara
på förfrågningar från medlemmar om sin medlemstatus

•

uppgifter om vilka medlemstidskrifter respektive medlem har erhållit användes
vid förfrågningar från respektive medlem samt för att upprätthålla en historik för
organisationen

•

noteringar i kassabok om medlemmars inbetalningar användes för att bevaka
budget och ekonomisk resultatställning samt att säkerställa att prenumerationslistor hela tiden är uppdaterade

Inga andra personuppgifter behandlas inom ramen för Indianklubbens verksamhet.
De uppgifter som samlas in och registreras handläggs av Bertil Thörn.

Inga av ovanstående personuppgifter lämnas ut till tredje part utan personens medgivande.
Alla medlemmar har rätt att på begäran få en redogörelse för vilka uppgifter som är
registrerade för medlemmen och har även rätten att begära att alla eller vissa uppgifter tas bort ur registret. Observera dock att de allra flesta uppgifterna är erforderliga för att medlemskapet och tidnings- respektive informationsprenumerationen ska
kunna fortgå.
Nya filmer värda att se

Den omtalade filmen ”Wind River”
finns nu att köpa i region 2-utförande och
med svenska undertexter. Handlingen utspelas i nutid, men skulle lika gärna ha
kunnat vara för 100 år sedan. Problematiken är tyvärr fortfarande densamma—de
indianska kvinnornas utsatthet.
I ett genomfruset indianreservat i
Wyoming (Wind River) hittar viltvårdaren
Cory Lambert (Jeremy Renner) liket av en
ung kvinna, hemmahörande i reservatet,
våldtagen och med största sannolikhet
mördad. Den lokala polisstyrkan är fåtalig
och resurssvag och får inte enligt lagen utreda mordfall varför de måste överlämna
ärendet till FBI, som den här gången blir
representerat av den färska agenten Jane
Banner (Elizabeth Olsen). Hon är ditskickad från Las Vegas med kort varsel och därför illa förberedd på det oförsonliga klimatet, men slipper ändå tillbringa filmen med
att dratta omkull i snön och gnälla på omständigheterna. En kaxig stadstjej som tar
hjälp av en tjurig men godhjärtad viltvårdare för att spåra en kvinnomördare?
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En annan film får ni tyvärr vänta på ett
tag till. Det är sagt att utgivningsdatum ska
bli den 30 juli. Men det återstår väl att se.
Filmen är den likaledes omtalade
”Hostiles”, med Wes Studi i en av huvudrollerna.
Christian Bale spelar den förbittrade och
stridshärdade amerikanska kavalleri officeren Captain Joseph J. Blocker som 1892 får
till uppgift att eskortera cheyennehövdingen
Yellow Hawk (Wes Studi) och hans familj tillbaka till sin stam i Montana. Uppdraget innebär att Blocker måste bortse från det faktum
att Yellow Hawk och hans folk varit hans
bittra fiender under många år och orsaken
till att många av Blockers vänner mist livet.
Men hövdingen har också lidit svåra förluster
och tillsammans tvingas man nu navigera
genom ett farligt territorium bebodda av fientliga stammar. Resan kompliceras ytterligare när man får sällskap av änkan Rosalie
Quaid (Rosamund Pike) som just fått hela sin
familj massakrerad i en indianattack.
Sommarnumret av vår medlemstidskrift

Trots tidigare uttalade farhågor, att sommarnumret av vår tidning skulle bli
kraftigt försenad den här gången, så kan vi nu meddela att så dessbättre inte blir
fallet. Allt material finns nu redan hos tryckaren och jag förväntar mig att ni ska få
era exemplar under juni månad som planerat.
Den främsta orsaken till den här omsvängningen står att finna i ett beslut som
togs under den medlemsträff vi hade här för ett par veckor sedan. Då godkändes
nämligen att vi i vissa fall skulle kunna använda ”gammalt” artikelmaterial. I det här
fallet några av de föredragstexter som vi har använt under våra medlemsresor och
som därför redan finns publicerade på vår hemsida sedan tidigare.
”Förhoppningsvis” är det här kanske material som ni ändå inte läser dagligen och
kanske därför redan har ”glömt” bort. Hur som helst så var det detta ställningstagande som räddade situationen denna gång. I det här numret kommer ni därför, att
förutom en nyskriven artikel av Ingvar Bergman, om de cherokeeindianer som flyttade ända till Texas, hitta material om de båda shawaneebröderna Tecumseh och
Tenskwatava, samt en längre artikel om indianstammen Ute och deras levnadsförhållanden. En artikel skriven av Hans-Olof Ohlsson. Numret avslutas sedan med en
kortare beskrivning av nationalparken Mesa Verde i Colorado.
Anledningen att vi valde att presentera materialet om Tecumseh och hans bror
var också det föranlett av en diskussion som fördes under medlemsträffen. Då togs
nämligen frågan upp om vilken indiansk ledare som de närvarande medlemmarna
ansåg hade haft störst betydelse för sina folk. Svaret blev, kanske något överraskande, just shawneehövdingen Tecumseh!
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Nytt indianskt besök

Genom Curt Währme och hans kontakter i den indianska världen, ser det ut
som att vi på nytt lyckats locka hit ett par indianska celebriteter. Den här gången är
det siouxindianska släktingar till Crazy Horsefamiljen som är på besök i Norden.
Förra gången, kommer ni säkert ihåg, så hade vi Sitting Bulls dotter-dotter-son Ernie Lapoint och hans hustru Sonja här tillsammans med Bill Matson, som då besökte
oss såväl i Helsingborg som i Kumla och så till slut också i Stockholm, där vi då ordnade ett tillfälle för en grupp medlemmar ur Indianklubben att få träffa besökarna.
Det blev den gången till en mycket lyckad och välbesökt träff på Etnografiska Museet, där drygt femtiotalet medlemmar deltog. Det är något liknande som vi nu håller på att försöka få till stånd igen, även om det blir med mycket kort varsel.
Bakgrunden till det förra besöket var, som ni säkert kommer ihåg, att Ernie och
Sonja hade skrivit en bok om släkten efter Sitting Bull och att Bill Matson även hade
gjort en dokumentärfilm om Ernie. Nu är det på samma sätt så, att två bröder ur familjen Clown, som är en gren av släkten efter Crazy Horse, samt deras farbror Floyd
Clown, nu har gjort något liknande. Man har alltså framställt en bok, vilken man nu
är ut i världen för att lansera. Det vill man göra genom att det ordnas en boksigneringsträff där intresserade kan träffa två av släktingarna och få sitt eget exemplar av
boken signerat, så långt boklagret räcker). Även i det här fallet är det så att Bill
Matson har gjort en dokumentär film om släkten och familjen Clown och det är Bill
som nu hjälper bröderna att genomföra den här rundresan.
Vår förhoppning är nu att vi, med benäget bistånd från Etnografiska Museet, ska
kunna genomföra en sådan här boksigneringsträff på museet och i samband med
det eventuellt ordna med någon kortare allmän presentation av familjen Clown och
släkten efter Crazy Horse. Kanske få dem att berätta lite om sin bakgrund och få
ställa frågor till dem, ungefär som vi gjorde förra gången med Ernie LaPoint.

Bill Matson (i mitten), flankerad av Floyd
Clown och hans brorson Douglas War Eagle
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I det här fallet är det tisdagen den 26
juni som skulle bli dagen då de befinner sig i Stockholm. Det är alltså kort
framförhållning och vi har ännu inte
riktigt klart med museet. Men den
nye Amerikaintendenten, Martin
Schultz, samarbetar med oss kring
detta. För att veta något om intresset
från medlemmarna för ett sådant arrangemang tisdagen den 26 juni, så
vore jag tacksam om ni kunde ge mig
en liten vink om ni tycker att det här
skulle kunna få er att komma till museet då. Inga tider är ännu fastställda
(dock troligen eftermiddagen) och om
ni ger mig en vink, om att ni kan
tänka er att komma, så är det trots
allt helt preliminärt och ni binder er
inte för något. Mera information kommer att skickas ut separat när planeringen har kommit längre.

Månadens konstnär
Alfredo Rodriguez är en oerhört produktiv konstnär som väl lever lite på gränsen till det
där som kanske skulle kunna ses som ”pop-konst”. Alltså aningen idealiserade motiv. Men
ingen kan säga annat än att hans alster är mycket skickligt framställda.
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