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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

I all hast
Även den här gången blir det bara ett kortare utskick. (d.v.s. färre ord). Jag kämpar nu för fullt med slutspurten av den artikel som ska fylla vinternumret av vår
medlemstidskrift. Och det är kämpigt. Men det ska gå.
Jag håller samtidigt på att prova mig fram till en
textvariant som ska göra det lättare att läsa såväl dessa
rader som vår tidning. Det här är ett exempel som kanske
kan fungera. Det gäller ju samtidigt att välja en font som
finns på de flesta datorer. Men se alltså det här som ett
prov. Fonten heter Verdana och jag har valt teckenstorleken 11 i stället för 10. Dessutom är det nu också längre
mellan raderna. Låt mig höra vad ni tycker.
I onsdags och torsdags, förra veckan, städade jag
gården. Räfsade löv och klippte buskar. Och i fredags kom
stormen och gjorde hela arbetet ogjort. Så det var bara
att plocka fram räfsa och lövkorg igen. Men vinden var i
alla fall vänlig nog att blåsa ner det mesta i källartrappan,
så jag behövde inte springa omkring så mycket och leta
efter löven. Grannens alla päron (och det var verkligen
massor) ligger nu på gångbanan utanför hans tomt och
skräpar. Man får gå ute i gatan för att inte slira omkull i
smeten.
På indianfronten inte speciellt mycket nytt. Det är
huvudsakligen konflikten kring byggandet av en oljepipeline i Nord-Dakota som dagligen är på nyhetssidorna. Det
börjar nu se smått otäckt ut. Myndigheterna laddar upp
med pansarfordon, skottsäkra västar och tung beväpning.
Lite liknande händelserna vid Wounded Knee 1973. Låt
oss hoppas att det inte ska behöva gå så långt.
Hälsningar Bertil Thörn
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Chief Arvol Looking Horse to Obama: Keep Your Word
Mitakuye(my relative),
I greet you with our traditional greeting,
Mitakuye Oyasin– all things are related!
As Keeper of our SacredC’anupa(Pipe) Bundle
of the Lakota/Dakota/Nakota Nation, I address you from our original governance of our
people, Woope – Creator’s Law. I am not a
member of leadership under any political government, I stand in position as the center of
our people, the voice of our traditional government, and so this communication is nation to nation, as indicated by our treaties.
Additionally, we have over 300 flags of indigenous nations including other countries supporting our stand, because they are suffering as well.
In our honor ways, when we leave thisUnc’i Maka– Grandmother Earth, the only thing we
truly own is our word. When you met with our people on your campaign trail in Sioux Falls,
South Dakota, you stated that you are a lawyer and understand treaty documents. You told
us that you realized our treaties were violated and you would address these violations
against our people if you became President.This was your Word.You then took a photo of
us together at that time and then I found out you used my photo for your campaign brochure, even without asking me. I accepted you as a man of his word and ignored people asking
me if I gave you permission, because I thought you understood Woope - in keeping one’s
Word.
Yesterday, October 27, 2016, our Elders stood with their sacred items, including their sacredC’anupapleading for sanity in a state of distress, and were arrested. Once we stand with
our sacred filledC’anupa, we make a commitment to the Creator that we cannot break. We
stand under the Freedom of Religion Act of 1978 with our Pipe of Peace and the Treaty of
1851. Our protectors had no lethal weapons, but we were met with an army of lethal weapons. In the middle of our water protectors we found a DAPL worker (infiltrator placed to
discredit) who had lethal weapons, stating he was ordered to lay a pipeline, and he would
shoot anyone to do just that… when asked if he was planning to shoot women and children.
Yet media states he was one of our people, his credentials in his truck were from DAPL when
the BIA police arrested him.
You are ignoring our pleas to use your time as President to move us toward sustainable development as fast as possible, because of our Mother Earth – our Grandmother Earth, is sick
and has a fever. We as people that want to do Creator’s work to create these changes and
are stuck with using oil, because it is all you have allowed to invest in to transport this country.
It is time you stop this desecration of our sacred sites, which have been indicated by our
Traditional Cultural Tracker, Tim Mentz. He has been ignored by DAPL, who now have police
and National Guard’s protection as they continue to desecrate our sacred places.

2

I would like to include a statement from our Traditional Elders Council:
We are a part of Creation;thus, if we break the Laws of Creation, we destroy ourselves
We, the Original Caretakers of Mother Earth, have no choice but to follow and uphold the
Original Instructions, which sustains the continuity of Life. We recognize our umbilical connection to Mother Earth and understand that she is the source of life, not a resource to be
exploited. We speak on behalf of all Creation today, to communicate an urgent message that
man has gone too far, placing us in the state of survival. Not heeding warnings from both
Nature and the People of the Earth keeps us on the path of self-destruction. These selfdestructive activities and development continue to cause the deterioration and destruction of
sacred places and sacred waters that are vital for Life.
We respect and honor our spiritual relationship with the lifeblood of Mother Earth.
One does not sell or contaminate their mother’s blood. These capitalistic actions
must stop and we must recover our sacred relationship with the Spirit of Water
In a Sacred Hoop of Life, where there is no ending and no beginning!
Onipiktec’a(that we shall live).
Nac’a (Chief) Arvol Looking Horse, 19th Generation Keeper of the Sacred White Buffalo Calf
Pipe Bundle.
Detta är ett brev som sändes till president Obama från Chief Arvol Looking
Horse för en vecka sedan som en reaktion på vad som just nu håller på att
hända på Standing Rockreservatet i Nord-Dakota. Ett brev som har kommit till efter att konfrontationen mellan projektörerna av den pipeline som
just nu håller på att dras fram här har eskalerat och en mycket stor grupp
av protesterande indianer, miljöaktivister och ett antal PR-hungriga kändisar nu närmat sig en farlig nivå. Tyvärr har jag inte hunnit översätta det.

Polisvåld mot minoriteter
Vi har den här hösten hört mycket om polisbrutalitet mot svarta främst i den amerikanska Södern. Men även indianerna, som en minoritetsgrupp, anser sig ha drabbats av ett
ökat polisvåld under det här året. Det senaste fallet en 23-årig gravid kvinna, trebarnsmamman Renee Davis, på Muckleshoot Indian Reservation i staten Washington. Ny statistik visar
att fjorton native americans har blivit skjutna och dödade av polis hittills i år, att jämföra
med totalt tio för hela förra året. Procentuellt sett så dödas flera indianer av polis än någon
annan minoritet i USA varje år.

Mt. McKinley heter numera Denali
I samband med president Obamas officiella besök i Anchorage,
Alaska, i måndags tillkännagav presidenten, att myndigheterna
nu officiellt har låtit Nordamerikas högsta berg, Mount McKinley
få tillbaka sitt ursprungliga indianska namn Denali. Namnet
kommer från den athabasktalande stammen Koyukons språk
och betyder på deras språk ”Den höga” eller ”Den Store”.
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Mera om konflikten kring pipelinen DAPL
Indianernas protester mot framdragningen av en pipeline för transport av oljegrus i
Nord-Dakota är det som den senaste månaden har dominerat nyhetsflödet i de indianska nyhetsmedierna. Men även utanför dessa kretsar och nu även här i Sverige börjar de här dramatiska händelserna att uppmärksammas. Nyligen har i vår lokalpress här i Skåne händelserna uppmärksammats i en liten artikel författad av frilansjournalisten och författaren Shora Esmailian. En artikel som är bra och som jag här gärna delar med mig till er alla. På en
förfrågan har Shora nämligen haft vänligheten att ge oss tillstånd att använda artikeln här i
vårt informationsbrev. Så här skriver hon:
Det var som en historisk revansch. Efter att flera rader av kravallutrustad polis hade
brutit upp de äldres bönecirkel och gripit deltagarna; efter att tårgas, ljudgranater och gummikulor hade skjutits mot demonstranterna kom en hel flock av vilda bisonoxar plötsligt galopperande över prärien. Till en början, när marken började vibrera under fötterna och de
storvuxna, bruna djuren sågs på håll, sänkte sig tystnaden över folkmassan. När flocken
närmade sig utbröt glädje och hejarop. Några indianer började rida vid sidan av bisonoxarna. Knutna nävar höjdes mot skyn.
Symboliken kunde inte vara större. Här i Standing Rockreservatet försöker ursprungsbefolkningen från siouxstammen rädda sitt land, sin urgamla begravningsplats och enda färskvattenkälla (som också livnär 17 miljoner andra nedströms). Enligt devisen olja före vatten, och
vinst framför liv, ska här byggas en ny oljeledning känd som Dakota Access Pipeline. Så
upprepar sig historien i det land som grundats på folkmord: än en gång vänder amerikanska
armén sina gevärskolvar mot indianerna, arresterar dem och anklagar dem för intrång – på
sitt eget land. Men den bisonoxe som den vite mannen så gott som utrotade i slutet av 1800
-talet sprang in på scenen. Det var förstås oemotståndligt att tolka det som en gest av solidaritet från naturen själv.
I den amerikanska oljeboomens kölvatten bygger det Texasbaserade bolaget Energy Transfer Partners i rasande takt denna långa slingrande pipeline som – om den blir färdigställd –
kommer att korsa tvåhundra floder, däribland USA:s längsta flod Missouri River. En halv miljon fat råolja om dagen ska fraktas från oljefälten i North Dakota till raffinaderiet utanför
Chicago. Oron över oljespill har hittills avfärdats av såväl byggbolaget som en lokal domstol,
men den är knappast ogrundad. Under förra året inträffade 326 betydande oljeutsläpp i USA
– nästan ett om dagen. Siouxstammen ser sig därför som vattnets väktare, påpekar det
självklara i att vatten är liv och expanderar sitt protestläger i motstånd mot en av världens
mäktigaste krafter: de stora oljebolagen.
Galenskap är bara förnamnet på ett projekt som inte bara hotar siouxfolkets marker och
vatten, utan också löper rakt emot all vetenskap och alla internationella beslut om klimatet.
Därför står inte heller indianerna ensamma. Hundratals andra stammar i Nordamerika, och
kända personer som Susan Sarandon, Jesse Jackson, Bernie Sanders och Al Gore, har uttryckt sitt stöd. Sametinget har skrivit ett uttalande och maorier skickat videoklipp.
En miljon Facebookanvändare checkade i början av veckan in på Standing Rock för att försvåra polisens övervakningsarbete; den 15 november planeras stöddemonstrationer över
hela världen. Solidariteten bottnar lika mycket i antirasism – oljeledningen skulle ursprungligen löpa genom staden Bismarck, men efter protester från den vita befolkningen lades rutten om – som i kampen för klimaträttvisa. Trump och Clinton i all ära, men kanske är det i
valets skugga den stora striden står. I alla fall om man får tro bisonoxarna.
Shora Esmailian
Journalist och författare
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Bilder från konfliktområdet på Standing Rock
Det här är ett urval av de bilder som den senaste tiden har synts i amerikanska tidningar
och som visar den aggressiva situation som nu råder på Standing Rockreservatet.

Ny bok om Crazy Horse
CRAZY HORSE; The Lakota Warrior’s Life& Legacy
by The Edward Clown Family (Author), William Matson (Narrator)
Hardcover: 256 pages Pris: $26.04 (Amazon)
Publisher: Gibbs Smith (September 6, 2016); Language: English
ISBN-10: 142364123X
ISBN-13: 978-1423641230
Product Dimensions: 1 x 6 x 9 inches; Weight: 11.4 ounces
I september släpptes äntligen William B. Matsons nya och mycket
viktiga bok om Crazy Horse. Det här är resultatet av Bill Matsons
idoga samarbete under många år tillsammans med de nu närmast
överlevande släktingarna till den välkände krigaren. Det här är vad
dessa släktingar nu har avslöjat utifrån den muntliga historia som
har bevarats inom släkten under alla år.
Bill berättade ju mycket om det här arbetet när han var här och
besökte oss för ett par år sedan, så nu ska det bli intressant att
tränga in i vad hans ansträngningar har resulterat i. En recension får komma senare. Ännu
så länge har vi bara hunnit att göra hastiga nedslag här och där i boken, som nu finns att
köpa från Amazon. Den har tyvärr ännu inte kommit ut här i Sverige på Adlibris, Bokus eller
de andra Internetbokhandlarna, annat än som E-bok.
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Månadens konstnär
Det finns så många nutida konstnärer med fantastiska talanger att det är svårt att välja. Men den här gången ska jag uppmärksamma er på en målare och skulptör som jag själv
upptäckte relativt sent. John Coleman. Han anser sig i första hand vara skulptör. Men han är
också en helt fantastisk målare. Han började på allvar sin konstnärsbana relativt sent i livet.
Det var först när han närmade sig fyrtiofemårsåldern som han tog steget.

Den här gången börjar vi med en del av hans oljemålningar, som är av en mycket hög
klass. Nästa gång koncentrerar vi oss på hans skulpturer.

Hälsningar BERTIL THÖRN
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