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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.

Det som har tagit det mesta av min tid de senaste veckorna
har varit vår stora auktion på de fina indianska saker som vi fick
donerade till oss från dödsboet efter vår framlidne medlem Leif
Hansson i Laholm. Totalt 123 olika utropsposter har auktionerats
ut och samtliga har funnit nya ägare. Jag måste erkänna att jag
blev både glad och överraskad. Men det här är ju egentligen fantastiskt. Våra medlemmar har verkligen ställt upp och hjälpt till att
uppnå det här målet. Målet att allt skulle tas omhand och att sakerna skulle få ett nytt liv. Jag är både stolt och tacksam för det
gensvar som medlemmarna har visat. Tack alla ni som hjälpte till.
Nu gäller det bara för mig att så snabbt som möjligt få ut
besked i form av ordererkännande till var och en. Och sedan väntar den stora prövningen, när jag ska skrapa ihop lämpliga emballage till alla poster och finna de lägsta fraktkostnaderna. Något
som har visat sig kunna bli en prövning, då både Schenker och
DHL tydligen har valt att ändra sina fraktbeställningsrutiner sedan
vi distribuerade böckerna från den tidigare auktionen. Eller så
kanske det är jag som inte fattar hur man ska söka och beställa
sådant nu längre. Under alla omständigheter kommer det här att
ta betydligt längre tid än vad jag hade tänkt mig. Det ber jag så
mycket om ursäkt för redan här.
Under tiden ska också sommarnumret av vår tidning distribueras. Jag hämtade allt hos vår tryckare i samband med att vi
besökte Västervik den förrförra helgen, så kartongen har stått här
på golvet nu i två veckor redan. Men beskedet är i alla fall att tidningarna är färdiga och jag ska försöka att få ut allt så snabbt som
möjligt.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Glad sommar önskar Bertil Thörn
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Antal medlemmar och hemsidan
Antalet medlemmar är fortfarande oförändrat, men vi har troligen ett par tre nya på gång in. Jag
har i vart fall haft sådana förfrågningar och ser fram emot att få deras anslutning definitiv.
Värre är det med hemsidan. Jag har inte lyckats göra något med den över huvud taget. Det är bara
den första sidan som det går att göra något åt. Så uppdateringar sker löpande av sådana saker som siffror på besökstrafiken till sidan och eventuella andra saker som finns på sidan. Jag tror att bekymret med
att det inte går att klicka sig fram till underliggande sidor är så simpelt som att dessa sidor inte kan hittas
av systemet i den filstruktur som nu har upprättats efter bytet till operativsystemet Windows 10. Och jag
har, av rädsla för att sabba allt, inte vågat göra några ändringar i den. Men jag tror faktiskt att alla sidorna fortfarande finns någonstans och att det bara gäller att förstå hur man ska kunna få länkarna till
dem att fungera igen.
Det här trasslet med att sidan inte fungerar har också inneburit att besöksfrekvensen nu naturligtvis
har sjunkit dramatiskt. Men det är en sak som ni alltså själva kan följa och se på den del av hemsidan
som fortfarande fungerar.
Auktion av indianskinspirerade föremål
Auktionen av Leif Hanssons indianska föremål har genomförts och avslutats med ett mycket positivt
resultat, även om det finns medlemmar som tydligen inte har haft tillgång till all den information som under hela månaden har strömmat ut till alla som har en fungerande mailadress. Jag har förstått att det här
har varit en besvikelse för några, som därmed har gått miste om att kunna ta del av utbudet. Vad det här
beror på har jag ingen aning om. Jag menar att jag har skickat ut såväl omfattande som tät information
både före, under och nu efter själva auktionen. Men någon eller några har ändå tydligen missat det. Jag
är den förste att beklaga det och jag förstår alltså inte vad som har hänt, då alla mail som jag skickat tydligen ändå har gått fram till dessa medlemmar. Åtminstone om man ser till att jag inte har fått några felsignaler som indikerar något annat.
Beträffande resultatet av auktionen så har alltså samtliga 123 utropsposterna blivit sålda och nu pågår uppsortering, utskickande av orderbekräftelser, packning och utsändning av vinsterna till alla som inte
själva har möjligheten att komma hit och hämta. Det här har visat sig vara en process som varit både jobbig och tidskrävande. Jag hade naturligtvis förstått att det skulle bli så. Men det har varit ännu värre än
jag befarade. Därför har det varit en process som har dragit ut på tiden längre än jag skulle ha velat. Jag
får be om ursäkt för det. Men jag har samtidigt mött en stor förståelse från medlemmarna för det.
Så, sammanfattningsvis kan vi nu se tillbaka på en aktivitet som har varit betydligt mera lyckosam
och positiv än vi hade vågat hoppats på. Och alla som har deltagit och gjort det här till en succé ska ha
ett stort och varmt tack.
De pengar som nu har börjat strömma in från den här aktiviteten ska nu redovisas avskilda från vår
tidningskassa och småningom komma medlemmarna till del på ett eller annat sätt. Det kan vara till exempel administrativa kostnader i samband med medlemsträffar eller liknande.
Ett varmt tack alltså till alla som har hjälpt till med detta lyckosamma projekt.
Andra aktiviteter
Det finns egentligen inga planer ännu. Men vi borde kanske göra något mera för att vidmakthålla
kontakterna lite bättre inom vår sammanslutnings medlemsgrupp. Det jag då närmast tänker på är att
anordna en medlemsträff igen någonstans. Nu har vi dessutom möjligheter att betala för oss för att få
tillgång till en lämplig lokal, hyra utrustning och få hjälp med ”vaktmästeri” (öppna och stänga, fixa tekniska utrustningar, kanske ordna med fika och liknande). Finns det önskemål om att ha en sådan träff
bland medlemmarna? Var tycker ni i så fall att vi skulle vara? När? Vilka är villiga att hjälpa till? Vad
borde vi göra under en sådan samling?
Finns det andra idéer? Studiecirklar? Besöksaktiviteter? Resor? (Ja, jag vet… USA-resa ?… men...)
Kanske någon vill ordna det, men jag är nog för gammal för det nu. Det finns ju dock andra platser att
resa till. Inom Europa, ja till och med inom Sverige, eller i varje fall Skandinavien. Låt oss höra vad ni vill
föreslå eller vad ni skulle önska er. Även andra idéer är välkomna.
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Det var en gång...
Denver, Colorado, en ”liten” storstad, ligger precis där den ska, för att vara en lämplig startpunkt
för alla som vill uppleva det som en gång var ”Den Vilda Western”. Denver är dessutom en plats, med
goda flygförbindelser, som många söker sig till och varifrån man sedan lätt tar sig såväl söderut, som
västerut och norrut. Överallt finns betydelsefulla historiska platser och kulturellt viktiga platser för den
som söker historien om ”Vilda Västern”. Många påstår att de har varit i USA. Men den som inte har varit
här ute, vill jag påstå, har aldrig varit i USA. Det vill säga det ”riktiga” USA. Det gamla USA.
Men vad har den här centralpunkten själv för historia? Är det en gammal stad? Har den varit betydelsefull
på något sätt? Eller är den bara en lämplig startpunkt för sökandet efter andra intressanta platser.
Svaret på den första frågan är att staden är, precis som de flesta andra här ute i Western, väldigt ung.
Den har alltså en mycket kort historia. Så sent som i slutet av 1850-talet var det fortfarande bara vildmark här ute. Här strövade buffelhjordar och där det fanns bufflar fanns det indianer. Huvudsakligen
shoshoner, arapaho och cheyenneindianer. Den stora utvandringen mot Oregon och California, som börjat något tiotal år tidigare, passerade huvudsakligen norr om det här området. Och strömmen mot Santa
Fe och norra Mexico gick huvudsakligen söder om. Men det som de allra flesta var ute efter - guld troddes finnas överallt i de stora bergen i väster. Så underligt vore det väl om det inte skulle ha funnits
äventyrare och optimister som även lämnade de stora utvandrarstråken för att söka sin lycka där inte så
många andra fanns som kunde konkurrera. Sådana äventyrare sökte sig i första hand till de större floder
som rann ner från bergen på många platser. Den stora Platte River med sina två förgreningar - den norra
och den södra - drog givetvis till sig ett
större antal lycksökare. De flesta var
naturligtvis ute efter guld, men några få
såg säkert också möjligheterna att utnyttja den rika jorden och att skapa sig
en framtid med en egen gård. Här fanns
ju hur mycket land som helst och indianerna, menade man, använde ju inte
landet till något! De bara vandrade omkring i spåren efter de stora buffelhjordarna. Så två män, McGaa och Smith,
som hade gift sig med indianska kvinnor, hade nu slagit upp sina tält invid
Cherry Creek, ett biflöde till South Platte
River. Här menade de att de hade inmutat landet runtomkring. Men några
papper fanns naturligtvis inte. Det här
var ju ren vildmark. Här fanns inga organiserade samhällsfunktioner. Förvisso
Så här kan det ha sett ut 1858 -59 där Cherry Creek rinner ut i kallades området Kansas Territory, men
South Platte River. Här ligger nu en park som heter Confluence hur långt det sträckte sig och var dess
Park och på västra sidan av South Platte ligger Landmark Hotel gränser var, det visste ingen. Men det
hindrade inte att även andra grupper
som jag bott på, men som idag säkert heter något annat
fann landet intressant och McGaa och
Smith började sälja delar av det land, som de påstod sig äga. En grupp av guldletare hade i början av
1858 slagit sig samman i ett bolag som de kallade St. Charles Prospecting Company. De var nu intresserade att för bolagets räkning lägga beslag på mera land. Därför blev de ”kunder” hos McGaa och Smith,
som snart hade sålt allt ”sitt” land till bolaget. En mindre tält- och kåkbebyggelse började växa upp på
den nordöstra sidan av Cherry Creek. I folkmun kallades den bara för St. Charles. På motsatta sidan av
Cherry Creek hade en annan grupp av prospekterare börjat bygga upp ett läger som de kallade Auraria.
När nu vintern närmade sig hade de flesta av St. Charlesbolagets delägare valt att flytta tillbaka till mera
civiliserade platser i dåvarande delstaten Kansas. För att ändå bevaka sina landintressen hade de lämnat
kvar en av delägarna, Charles Nichols.
I november passerade ett annat landprospekteringsbolag området i jakt på lämplig mark där guld
kunde tänkas förekomma. Bolaget hade döpts till Larimer Prospecting Company, efter sin ledare, general
William H. Larimer från Leavenworth, Kansas. När nu bolaget började höra sig för, så visade det sig att
McGaa och Smith redan hade sålt i stort sett allt land längs Cherry Creek. Merparten till bolaget St. Char3

les. Men Larimer lät sig inte nedslås, utan snokade reda på att St. Charlesbolaget nu representerades av
delägaren Nichols. Så Larimer sökte upp Nichols och gav honom ett anbud på landet. Ett anbud som var
av det mera suspekta slaget. Väl underbyggt av en riklig tilldelning whisky erbjöd han så Nichols att helt
enkelt överlämna bolaget St. Charles alla tillgångar och i stället bli ny delägare i Larimers bolag - eller,
som alternativ, att dingla i närmaste cottonwoodträd! Efter moget övervägande fann så, förståeligt nog,
Nichols det mera fördelaktigt att helt enkelt överlåta St .Charles marker till Larimer och ytterligare förlänga sitt eget liv genom att anta Larimers erbjudande om delägarskap i hans bolag. Ett beslut som förmodligen inte var speciellt svårt att fatta.
På det här viset startade alltså general Larimer det som skulle komma att bli staden Denver genom
en så kallad ”claim jump”, alltså att helt enkelt med hot ta över någon
annans mark! För att ändå söka stöd för sitt ohederliga handlande döpte
Larimer om samhället St. Charles till Denver City som en väntjänst för att
få den dåvarande guvernören i Kansas Territory, James W, Denver, på sin
sida. Larimer visste inte då att guvernör Denver redan hade avgått från
sin post. Men det spelade egentligen inte någon roll. Härute i vildmarken
var det alltid den som var tuffast och starkast som var vinnaren. Officiellt
hade därmed det nya bolaget Denver City Town Company skapats den 22
november 1858 och man började att med storslagna planer rita upp en
bebyggelse där gatorna fick namn efter flera av bolagets delägare som
Wynkoop, Blake, Lawrence, Curtis, Welton och andra. Gatunamn som
ännu idag kan läsas på vägskyltarna i downtown Denver. Själv tillägnade
han sig både en gata, Larimer Street, och ett torg, Larimer Square, mellan
det som idag är 14:e och 15:e gatorna.
Vad hände sedan med den nya staden. Ja, till en början hände just
ingenting. De fåtaliga innevånarna fördrev huvudsakligen dagarna med
att spela kort och supa, medan de väntade på det stora guldfyndet. Tält,
bodar, hästar och allehanda utrustning bytte ägare i stort sett med varje
ny kortgiv. Men det skulle dröja till en bit in på 1859 innan man fann guld
i Clear Creek, söder om Cherry Creek. Inte mycket, men tillräckligt för att
guldfebern skulle vara väckt och den stora invasionen var ett faktum. Alla
skulle nu vara med och vaska guld. Alla utom William N. Byers, som i stäl- Före detta guvernören i
let startade den första tidningen i Denver, The Rocky Mountain News. Och Kansas Territory, general
han var inte rädd av sig. Han var en riktig tidningsman. En man som våJames W. Denver, som
gade säga vad han tyckte. Och om Denvers alla rumlare, bråkmakare och alltså var den som fick ge
sitt namn åt den nya staden
ljusskygga typer skrev han vad ingen annan vågade yppa. Han förespråkade ett civiliserat leverne och försökte uppmana stadens mera stadgade
befolkning att säga ifrån. Hans första tidningsredaktion var på våningen ovanför en av de många salooner
som redan vuxit upp i de nybyggda kvarteren. När han därifrån skrev sin andas mening om alla slöfockar
och fifflare som utnyttjade den allmänna laglösheten till att skaffa sig själva förmåner, så kunde det
hända att de förfördelade nyttjade tillfället att skjuta genom taket rakt upp i hans kontorsrum!
Det närmast laglösa tillståndet dominerades av kriminella gäng, med ledare som sydstataren Charles Harrison, som ägde flera av de större saloonerna och som höll sig med en egen ”ordningsmakt”, som i
folkmun kallades ”the Bummers”. Han själv tog sig till och med friheten att personligen skjuta personer
som han tyckte uppförde sig illa mot honom. Men mot den rättrådige tidningsmurveln Byers var han mera
försiktig. Han förstod kraften i en rättrådig journalists gärning. Med åren gaddade delar av befolkningen
dock ihop sig och bildade inofficiella ”polisgrupper” som tog upp kampen mot de kriminella gängen. Deras
första framgång var att hänga Jim Gordon, en av medlemmarna i The Bummers, efter att han, till synes
helt utan anledning, skjutit en nykomling i staden. Låt vara att ”rättegången” mot honom var både kvick
och summarisk och att hängningen utfördes direkt efter att beslutet tagits. Men det blev ändå startsignalen till en uppryckning mot en bättre lag och ordning i samhället.
Från att i begynnelsen bara ha bestått av något hundratal personer ökade stadens befolkning
snabbt efter guldfyndet i Clear Creek 1859 och fullkomligt exploderade sedan ett större fynd gjorts längre
in bland bergen något senare. En befolkningsökning som ledde till att Colorado förklarades som ett eget
Territory 1861 och en egen delstat i augusti 1876. Staden Denvers befolkning var 4 759 år 1870, men
hade redan 1888 ökat till 96 000. Idag är dess befolkning drygt 600 000 i de centrala delarna och omkring 2,5 miljoner med närområdets befolkning inräknat.
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Brev från Carol Bailey

Jag tror att jag egentligen redan har haft det här brevet med i något tidigare utskick, men jag tycker det är så intressant att det gott kan vara med en gång till. Ursäkta dock att jag inte har gjort mig tid
att översätta det.
I had a good visit one night with a friend, Walter Black Wolf, who was the oldest son of the deceased Keeper of the Hat, James Black Wolf. James claimed Jack as his adopted son. His own son considered Jack as his brother.

(“The Hat” är alltså Is’siwun, den heliga buffelhuvan, som är Nordcheyennernas allra heligaste föremål. Fred Last Bull visar upp huvan. En handling
som kanske inte är så accepterad bland troende cheyenner).
Walter brought up three framed pictures that were given to him by the Mission. They are all historically interesting. One picture was taken in the
1800s of General Pershing. Two Moons, who led the charge on General
Custer, is also in the picture. Wooden Legs is in one of the pictures as well
as a white interpreter by the name of Rowland. He told us several stories
about what happened right after the Little Big Horn victory.
Four of the Cheyenne and the Sioux chiefs had claimed the American flag
which they had a younger brave drag along the ground through the blood
and dirt until they told him to turn and come back to them still trailing it on
the ground. When he again stood in front of them with the flag, one of the
chiefs took it and folded it up saying, This flag now belongs to us. We will
now put down our weapons and fight no more. There shall be peace and
there will come a day when a white man and an Indian will raise this flag
together in victory. Walter told us that he heard this story from his father
who had heard it from his father. He also said that when the flag at Iwo
Jima was raised in victory during the second world war, the prediction came true. One of the men in that
famous group who are depicted in the statue we all know so well was an Indian. The Cheyenne are very
patriotic and honor their veterans on almost every occasion. One of the songs they sing and dance to is
called the flag song. The first time that was sung was right after the Battle of the Little Big Horn. He continued on with stories of prophesies that he heard from his father and his mother who was a priestess He
also talked of some of the old ways and how some Cheyenne are trying to learn them again. Many of the
old ceremonies and customs have been lost. There are a few that have been brought back but many
more are lost forever. Jack talked of his grandmother, saying she had been to several Willow Dances as a
girl. That is a ceremony that is lost. No one knows how to do the ceremony any more. Walter said he
puts sage and willow branches around the door into his house to keep people from coming through the
door in anger. He said it comes from the Willow Dance
Walter told of the last days before his mother died. She was an amazing woman. She asked him to take
her to the rims above Billings. She sat on the edge of the rims and sang the death song. I’ve heard her
sing and it must have been hauntingly beautiful. If someone in Billings heard it that night I’m sure the
hair must have stood up end on the back of their neck. He took her back to the hospital where she lapsed
into a coma. Walter and his father were with her when the doctor pronounced her dead. The doctor left
the room and James (Walter’s dad) said that she needed to talk some more and they needed to do a ceremony. He told Walter to go to her and lift her up so she was sitting. Walter said that wasn’t possible. His
father (who was a very holy man in the tribe) reached in his pocket and quickly tossed something at Walter. Walter said he couldn’t see anything but felt like he’d been punched in the chest. Then, his mother
sat straight up in bed and talked to them. The doctor came back in then and couldn’t believe what he
was seeing. He said that he couldn’t understand it. He had been positive she was gone and started to
apologize. A nurse came in the room and screamed in shock. Walter asked them to leave because they
needed to do a ceremony. Reluctantly, they left them alone and soon there were several nurses and doctors outside the door. As soon as James and Walter finished the ceremony, his mother laid back down
and was gone. When Walter told this story it gave me the chills but I had seen some strange things at
the time of her death myself so wasn’t surprised. There are stranger things in this world than we know.
Just before he left, Walter gave Jack a beaded knife and me a large picture of his father. In return we
gave him a large sack of meat, so we were all happy. It was a good way to spend an evening.
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Sommarnumret av vår medlemstidskrift
Som jag indikerade på första sidan så är alltså sommarnumret av vår medlemstidskrift klart. Det är nu under
distribution och det var alltså på gränsen till att vi inte klarade leveranstiden juni månad. Innehållet den här gången
består av enbart en artikel. Anders Järund berättar här för
oss om Delawareindianernas historia. Delawareindianerna
som var de indianer som svenskarna huvudsakligen träffade
på vid kolonisationsförsöket under åren 1638 till 1655.
Dessa indianer har allt sedan dess, här i landet, betraktats som ”svenskindianerna”, även om de inte var de enda
indianer som den svenska kolonin hade kontakter med. Ändå
är det så att de flesta svenskar inte vet speciellt mycket om
den här algonkinsktalande stammen. Därför kan det kanske
vara av intresse för en del att det nu har kommit ut en bok
som i essäform berättar om stammen och om deras situation
ända in i våra dagar.
Jag har inte själv köpt och läst boken, men av reklamen att döma så kanske den innehåller en hel del information, inte minst om hur det har gått i senare tider för detta
ursprungligen kraftfulla folk. Så för er som kan vara intresserade, här är länken till vidare information.
https://indiancountrymedianetwork.com/history/people/
turtles-heart-still-beats-delaware-people-story-survival/?
mqsc=ED3893208
Hur ser framtiden ut för indianerna?
Richard Nixon är kanske mest känd för att han varit den ende amerikanske president som har avgått under sin ämbetstid, därtill nödd och tvungen. Men den man som för evigt kommer att vara kopplad
till Watergateskandalen genomförde också en mycket betydelsefull förändring av den federala policyn avseende synen på myndigheternas förhållande till ursprungsbefolkningen.
Aderton månader in på sin första tjänstgöringsperiod lade han i Kongressen fram en revolutionerande tanke, då han presenterade en ny policy som öppnade för verkligt självstyre för indianerna. Det
var den 8 juli 1970 och han kallade den nya policyn för “self-determination
without termination”, - självbestämmande utan att riskera att bli övergivna
av staten. Det var verkligen revolutionerande och en dramatisk förändring
av förhållandet mellan de federala myndigheterna och de indianska folken.
Det här kom 17 år efter att Kongressen hade godkänt ”House Concurrent Resolution 108”, en lag som klargjorde att indianer inte längre
skulle ses som ”myndlingar underställda United States förmyndarskap”.
Men den lagen öppnade samtidigt för myndigheternas rätt att helt dra tillbaka sitt stöd till dessa folkgrupper, en policy som kom att kallas
”termination” (avslutande). Under de närmast följande tio åren utnyttjade
faktiskt också de federala myndigheterna möjligheten att dra tillbaka olika
former av stöd från mera än 100 indianstammar, innebärande bland annat
att man tog ifrån dem rätten att förfoga över sitt land, begränsade deras
självbestämmande och drog in olika ekonomiska och praktiska skydds- och
stödprogram. Det Nixon nu begärde var att Kongressen skulle upphäva
Richard Milhous Nixon
”House Concurrent Resolution 108”, som han menade var ”ineffektiv och
amerikansk republikansk
nedvärderande”. I stället skulle myndigheterna agera för att ”bygga upp
president 1969 till 1974
indianernas egna insikter och förmågor”. Han var mycket tydlig med sin
ambition att avsluta den rådande ”termination policy”, som han ansåg
vara ”baserad på felaktiga antaganden och att den i praktiken var skadlig”. Han pekade på, att det speciella förhållandet mellan indianerna och de federala myndigheterna faktiskt baserades på ”högtidliga över6

enskommelser” i form av tecknade avtal. Att avbryta sådana avtal med indianerna skulle vara likvärdigt
med om man till exempel skulle upphäva amerikanskt medborgarskap för vita amerikaner, ansåg han.
Nixon föreslog också ändringar av den federala indianpolitiken i ett niopunktsprogram. Ett program
som bland annat innehöll återlämnande av visst land till stammarna, tillskjutande av ekonomiska medel
för att bygga ut sjukvården på reservaten, utvidgade stödprogram för indianer som flyttat ut från reservaten, samt inrättandet av en assisterande sekreterare inom Indianbyrån. ”Det här”, sade han, ”är en
fråga såväl om rättvisa som en signal om en mera upplyst socialpolitik, innebärande att vi måste börja att
agera på basis av sådana synpunkter som indianerna själva har fört fram. Tiden har kommit för att bryta
med det förgångna och skapa förutsättningar för en ny era i vilken indianernas framtid ska bestämmas
av indianerna själva och baseras på indianska beslut”.
Det här var 1970 och det var starten för ett uppsving för indianerna även om det också var en tid
av en myckenhet social oro i och med att aktiviströrelsen AIM tog tillfället i akt att flytta fram sina positioner under ett antal år, med demonstrationer som ockupationer av såväl den gamla fängelseön Alcatraz,
som av Indianbyråns lokaler i Washington och den lilla byn Wounded Knee på Pine Ridgereservatet i
Syddakota. Det här väckte kortsiktigt lite uppmärksamhet i det vita samhället. Men det är förvånande få
vita amerikaner som har en klar bild av ursprungsbefolkningens historia och myndigheternas hantering av
dem. Och det är ännu färre som har någon som helst aning om hur det här med indianskt självbestämmande och hur regelverken för det fungerar och vilken roll som de olika indianska stamorganisationerna
har i det amerikanska politiska systemet. Detsamma gäller tyvärr också många politiker, vilket brukar bli
tydligt när nya regeringar tillträder. Den nuvarande administrationen har visat en tendens, att se på alla
icke vita som etniska eller andra typer av minoritetsgrupper, men som alla har det gemensamt att de lever på att utnyttja systemen. Att dra ner på federal hjälp och stöd från det allmänna är ofta en täckmantel för att medvetet reducera stöd till etniska minoritetsgrupper, även om många av dessa personer som
erhåller sådan hjälp egentligen inte alls tillhör några minoritetsgrupper. Att man nu pekar ut indianer som
en etnisk grupp som får stöd visar bara att man inte har förstått indiansk historia och politiken bakom
deras förhållande. Det tycks vara obekant för många att ekonomisk ersättning och stöd till indianskt
självstyre har att göra med de överenskommelse man gjort i olika avtal där de ekonomiska ersättningarna många gånger är en rimlig ersättning för de orättvisor man har fått utstå, i form av förlorat land, förlorad kultur, förlorade livsförutsättningar. Men sedan 1970 har de flesta presidenter accepterat Nixons
”självbestämmandepolicy” och har levt upp till de regelverk som styr myndigheternas förhållande till indianerna, baserat på gällande avtal. Huruvida den nuvarande presidenten också är lika villig att rätta sig
efter dessa regelverk, eller ej, återstår att se. Men den början vi har sett får en del att känna en viss oro.
Samtidigt som indianer respekterar regelverken för att vara amerikanska medborgare och de regler
som är fastställda i konstitutionen, så anser man att stammarnas rättigheter och traditioner måste upprätthållas, respekteras och aktivt stödjas av United States myndigheter. Indianerna är visserligen formellt
amerikanska medborgare, men de är också medlemmar i organisationer som enligt gällande avtal ska
jämställas med självständiga och fristående stater med egna regler och lagar. Låt vara att merparten av
dessa lagar är samordnade till viss del med de federala och att det finns amerikanska lagar som är tvingande även för indianer. Det är det här som många alltså inte vet. Och det är det här som indianerna är
tydliga med gentemot alla som försöker ta ifrån dem denna särställning.
DAPL typexempel på vad stat-till-stat-förhållandet innebär
Ett typexempel på hur det här systemet med att de indianska stammarna ska betraktas som främmande nationer med vilken USA måste upprätthålla diplomatiska förbindelser, som med vilket annat land
som helst, är vad som händer när meningsskiljaktigheter uppstår. Som till exempel i fallet med den omtalade pipelinen DAPL i Norddakota, som det varit sådana konflikter omkring. Så länge Obamas administration satt vid makten, så fungerade det här spelet. De amerikanska myndigheterna förhandlade med de
berörda indianstammarna och accepterade de synpunkter indianerna förde fram beträffande projektets
miljörisker. Man tillsatte också utredningar som hade i uppgift att klarlägga alla eventuella problem och
under tiden dessa utredningar pågick så stoppades helt enkelt projektet. Men så fort Trumps administration tog över så körde man helt enkelt över indianerna. President Trump beordrade i ett dekret att Arméns
tillståndsgivande myndighet inte längre behövde vänta på dessa utredningar, utan kunde utfärda det servitut som behövdes för att bygga pipelinen färdigt och starta oljeflödet. Så skedde också och oljan har nu
flödat genom de stora rören sedan den 1 juni, alltmedan indianernas jurister nu på nytt försöker förklara,
att USA därmed har åsidosatt sin plikt, att på ett jämlikt sätt och i enlighet med gällande avtal har åsidosatt det grundläggande ”stat-till-stat-förhållandet” och därmed helt enkelt kört över indianerna i frågan.
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Månadens konstnär
Så ska vi avrunda månadens konstnärspresentation med prov på Charlie Russells skulpturförmåga. För om han var en gudabenådad målare så var han en minst lika god skulptör.
Vad kan då vara mera passande än att han själv styr staty på två platser i sin hemstad
Great Falls, Montana. Dels i korsningen av Central Ave och 3rd Street N tillsammans med
sin favorithäst Monty och dels utanför Charlie Russell Museum i stadens nordvästra del
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