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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

Osäkra tider
”So.., what now, Mr. President? Hur tänker ni behandla indianerna”?
”In’juns?.. Gosh, man… Indianer va’ nå’t som vi tittade på
i serietidningar när jag var liten! Det finns inga indianer…,
de’ kan jag försäkra dig…, ja förutom i Hollywood då möjligen… Å’ dom e’ varken farliga eller så dyra. Lite’ extra
eldvatten kanske räcker. Men det fixar säkert produktionsbolagen. Inget vi behöver bekymra oss om”.
”Men hanteringen av Dakota Access Pipeline, då? Där
har ni ju personligen själv, Mr. Trump, varit med och investerat i företaget Energy Transfer Partners med mellan
en halv till en miljon dollar! Och dessutom lika mycket i
Philips 66 som har 25 % av projektet. Det här projektet
berör ju indianerna i allra högsta grad.”
”Ahh… de’ där blåser snart över. Å’ för resten, de’ e’
inga indianer, de där som nu springer i vägen för projektjobbarna där ute. De’ e’ bara ett gäng vänsterradikala och
klimataktivister… å’ dom tar FBI å’ pojkarna i National Guard hand om. De’ e’ inte så lätt för dom där vilsna ungdomarna. De förstår ju inte att vi måste ha olja som vi kan
sälja till kineserna. Du ska se, att när vi har ökat bruttonationalprodukten till det dubbla, så blir du nog glad, du
också… Å’ kanske kan det då bli nå’n liten peng över åt indianerna också, om dom inte har supit ihjäl sig innan
dess.”
Allvarliga tider, bistra tider, vad ska nu hända? Kanske vi också får börja tälja nya pilbågar. De gamla har ju
torkat och spruckit sedan länge. Men med så mycket snökaos och annat elände så kanske inte ens Putin vill bekymra sig om att klampa in i den här lilla avkroken av den
stora vida världen. Ukraina är ju mycket större och har
bättre jordar. Så tills vidare avvaktar jag och fortsätter att
färdigställa vinternumret av Indianklubbens tidning.
Försiktiga vinterhälsningar Bertil Thörn
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Föreningsfilosofi
Det som jag nu skrivit på föregående sida skulle kunna uppfattas som politiskt. Men jag
vill betona att vår förenings verksamhet är och förblir politiskt, religiöst och ekonomiskt oberoende. Vi tar inte politisk eller religiös ställning på något sätt. Vår verksamhet syftar enbart
till att sprida kunskap om Nordamerikas indianers historia och kultur. (Men ibland går det
bara inte att hålla tyst)! Så ursäkta det som kanske kan tolkas som något annat.
Vår tidnings vinternummer
Äntligen har jag kommit så långt med artikeln, som ska fylla vår medlemstidskrifts vinternummer, att all text finns nedskriven. Nu återstår att komplettera med bilder samt göra
rättningar och finputsningar och anpassa det hela till det utrymme som finns. Och det är här
den stora svårigheten finns. Texten är faktiskt redan alldeles för lång. Det i kombination
med en strävan att anpassa texten för att ge den en bättre läsbarhet (större bokstäver,
mera lättläst font och större radavstånd) har gjort att jag antingen skulle behöva utöka antalet sidor kraftigt, eller skära ner på det redan skrivna textinnehållet. Det senare vill jag
helst inte då det här är en omfattande och intressant historia. En historia som under alla år
har tolkats på flera olika sätt, men där den vanligaste varianten nog kan betraktas som tämligen missvisande och felaktig. Därför tycker jag att det är viktigt att nu försöka berätta den
så detaljerat som möjligt och även peka på de tidigare tveksamheterna i hur den här historien har framställts. Ni har också påpekat det önskvärda i att det finns bilder som beledsagar
texterna, så det vill jag heller inte tumma på. Så vad göra…? Efter en hel del provande har
jag kommit fram till att vi borde använda textfonten Verdana, (som ger större och tydligare
text, samt är en standardfont som finns på de flesta datorer - det är den text som ni just nu
läser). Fontstorleken har jag tänkt ha till 11. Men när ni läster text direkt på datorn så kan
ni ju själva ändra det här, så egentligen har det inte så stor betydelse. Däremot i tidningen
blir det ju som det blir och där gäller alltså att jag måste bestämma mig för något. De flesta
som svarat på min förfrågan om just läsbarhet har accepterat fonten Verdana som varande
lämplig. Endast en hade föredragit seriffonten Times New Roman. En font som ser ut så här i storleken 11. Och så här i storlek 12. Så för de här nyhetsbreven fortsätter jag nog med Verdana i alla
fall. Jag kommer också att prova med Verdana även i tidningen den här gången. Men där
kommer jag bli tvungen att gå ner i storlek till 10 för att över huvud taget kunna få med
allt. Annars vore det önskvärt att köra med storlek 11 där också. Radavståndet kommer
dock att vara lite större än det vi haft tidigare och förhoppningsvis ska det göra texten mera
lättläst. Ungefär som det ser ut här.
När jag nu har råtexten färdigskriven och dessutom har bestämt mig för fontstorlek
och radavstånd så ser jag att jag redan utan bilder har passerat formatet med 28 sidor, som
vi hade i höstnumret. Eftersom tryckning sker på A3 som sedan viks så innebär det att nästa steg ger totalt 32 sidor. Och då får vi plats med såväl text som en del bilder. Det problem
vi då stöter på är att försändelsen riskerar att bli för tung. Portogränsen för att använda två
B-postfrimärken per brev är 100 gram. Om vi går över den gränsen krävs det ytterligare två
frimärken, innebärande alltså en portoökning med 13:- SEK per brev. För 156 brev alltså
2028:- extra! Jag har gjort lite provvägningar och det ser ut som att vi med 32 sidor hamnar några få gram över viktgränsen! Men kanske det slinker igenom nu när det inte längre
finns några stränga postfröknar som sitter i kassan och tar emot breven. Utöver det här tillkommer naturligtvis även kostnadsökningen för att trycka de fyra extrasidorna. Men det är
en betydligt blygsammare kostnad (totalt 400:- SEK för hela upplagan). Det är alltså i första
hand portokostnaden vi måste försöka begränsa. I diskussionen med tryckaren har vi kommit fram till att använda tunnare papper, skulle vara en väg att gå. Men han var osäker på
om han via sina kanaler skulle kunna få fram något sådant specialpapper, vilket då i gengäld
troligen skulle bli dyrare. Så i stället kommer vi att skära ner ytterformatet med ungefär 10
mm och hoppas att det räcker. Håll tummarna!
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Ny medlem
Det är glädjande att kunna meddela att vi nu fått ännu en medlem. Det är Eva Elftonsson från Trollhättan som har anslutit sig till vår skara. Vi är därmed nu 156 medlemmar. Vi
hälsar Eva hjärtligt välkommen och hoppas att du ska finna vår verksamhet givande. Det
här betyder också att vår lilla medlemsenklav där borta i gränstrakterna Bohuslän / Västergötland nu växer ytterligare. Snart kan ni väl bilda en egen liten regionalavdelning där borta. Det här innebär naturligtvis också att området blir ännu intressantare för var vi kan förlägga framtida medlemsmöten. Vi hade ju ett fantastiskt bra möte senast i Uddevalla. Något
som vi gärna upprepar.
Dödsskjutningarna ökar
Polisvåldet mot indianer, med dödsskjutningar och dödsfall i arrester rapporterade vi
om i det förra utskicket. Nu har vi siffrorna även för oktober månad. Och det är något av en
chock. Hela åtta dödsskjutningar förekom i landet enbart under denna månad, mot att det
hade varit totalt fjorton tidigare under året! Det finns inga förklaringar till den dramatiska
ökningen under just oktober. Men obehagligt är det utan tvekan.
Indianklubbens 60-årsfirande
Det finns fortfarande inga mera konkreta planer på hur vi markerar Indianklubbens 60åriga tillvaro under nästa år. Det är mest i tanken som dessa planer har snurrat. Curt Währme har dock nyligen varit här nere och vi har ältat lite tankar runt frågan. Curt passade
samtidigt på att åka ner till Bremen för att där träffa Ernie LaPoint och Sonja, som då var
där för ett annat arrangemang. Ernie uttryckte då att han gärna kommer till Sverige igen
om vi kan ordna något. Curt har även varit inblandad i lite olika försök att föra samman Ernie med representanter för samekulturen här i Skandinavien. Då i första hand med Sofia
Jannok, som under det här året har synts i allt flera sammanhang. Sofia har ju även varit
över i USA och synts bland andra ”kändisar” på Standing Rock i samband med protesterna
mot DAPL. Det här är en möjlig ingång till vad vi skulle kunna göra av ett 60-årskalas. Men
för det måste det till mycket mera arbete, planering, sponsring och annat. Inte minst ekonomiska lösningar. Men visst skulle det vara spännande om vi, förutom att bara fylla år och
äta födelsedagstårta, kunde ordna till ett program med ett betydelsefullt innehåll. Så alla
som tycker att det här låter spännande och som på något vis kan eller vill hjälpa till får gärna höra av sig. För att kunna göra något sådant här måste vi ha någon lämplig plats att
vara på. Med tanke på en eventuell koppling till samekulturen så vore naturligtvis museet i
Jokkmokk det ideala. Men det kommer knappast att fungera med tanke på resor för våra
medlemmar. Det skulle förmodligen inte bli någon större uppslutning. Vidare måste vi få till
stånd en ekonomisk stöttning. Indianklubben har naturligtvis inga pengar för att bjuda hit
varken Ernie eller Sofia, eller att betala för lokaliteter. Och slutligen måste det till ett seriöst
program av något slag. Tiden är kort, så vi måste skynda om det ska gå.
Företagsbidrag till indianska ungdomars utbildning
För att påminna om att november månad numera är Native American Heritage Month
så har telefonbolaget AT&T skänkt över en miljon dollar till utbildning för indianska ungdomar. AT&T har därmed skänkt 7,5 miljoner dollar under de senaste fem åren för att stödja
indianska ungdomars utbildning. Något som är till mycket stor hjälp då indianska ungdomar
är de som har den allra lägsta utbildningsgraden bland alla folkgrupper i USA.
Årets bidrag fördelas med $ 600 000 till American Indian College Fund och $ 450 000 till George Washington University. För mera information om Native American Heritage Month
klicka på länken: http://nativeamericanheritagemonth.gov/
Så,

TELIA, vad säger ni?
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Senaste nytt om DAPL
I måndags, den 14 november, kom ett kanske lika oväntat som hoppingivande besked
till de indianer som under hösten varit pressade av bolaget Energy Transfer Partners brutala
framfart för att anlägga den så kallade Dakota Access Pipeline (DAPL) genom det nordöstra
hörnet av reservatet Standing Rock i NordDakota. Indianerna har reagerat på att bolaget
vägrat lyssna på indianernas protester mot att
bolaget förstör heliga platser och även i något fall
har grävt upp begravningsplatser. Men också
struntat i att reagera på indianernas oro för att
deras dricksvatten ska förstöras av oljespill.
Det som nu har hänt är att den statliga
myndighet som kallas U.S. Army Corps of Engineers tillsammans med Inrikesdepartementet
äntligen har satt ner foten och förtydligat för
DAPL’s projektledning, att man faktiskt ännu inte
har givit bolaget det servitut som de måste ha för
att få tillåtelse att borra under Lake Oahe. Lake
Oahe är den stora kraftverksdamm som bildats i
Missourifloden just här och som, förutom att producera en mängd elektricitet, också förser
inte bara reservatet, utan även miljontals människor nedströms med dricksvatten. Så länge
projektbolaget inte får det här servitutet utfärdat, kan de inte fortsätta med sina gräv- och
schaktningsarbeten, eftersom de redan har kommit fram till den punkt där man skulle börja
att gräva sig ner för att sedan kunna borra för sina kulvertar under dammen till andra sidan.
Det här stoppet har kommit precis i elfte timmen, men har ändå fått indianerna att ånyo tro
på att president Obama trots allt har lyssnat på dem och tagit deras oro på allvar.
Så här lyder det meddelande som har gått ut från U.S. Army Corps of Engineers nu i
måndags:
Washington, D.C. – Today, the Army informed the Standing Rock Sioux Tribe, Energy Transfer Partners, and Dakota Access, LLC, that it has completed the review
that it launched on September 9, 2016. The Army has determined that additional
discussion and analysis are warranted in light of the history of the Great Sioux Nation’s dispossessions of lands, the importance of Lake Oahe to the Tribe, our government-to-government relationship, and the statute governing easements through
government property.
The Army invites the Standing Rock Sioux Tribe to engage in discussion regarding
potential conditions on an easement for the pipeline crossing that would reduce the
risk of a spill or rupture, hasten detection and response to any possible spill, or otherwise enhance the protection of Lake Oahe and the Tribe’s water supplies. The
Army invites discussion of the risk of a spill in light of such conditions, and whether
to grant an easement for the pipeline to cross Lake Oahe at the proposed location. The Army continues to welcome any input that the Tribe believes is relevant to
the proposed pipeline crossing or the granting of an easement.
While these discussions are ongoing, construction on or under Corps land bordering
Lake Oahe cannot occur because the Army has not made a final decision on whether
to grant an easement. The Army will work with the Tribe on a timeline that allows
for robust discussion and analysis to be completed expeditiously.
We fully support the rights of all Americans to assemble and speak freely, and urge
everyone involved in protest or pipeline activities to adhere to the principles of nonviolence.
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Kanske det kan vara på sin plats att lite mera i detalj berätta om vad det här projektet
är och vad det skulle kunna ställa till med. För det här är egentligen inte bara något som berör indianerna på Standing Rockreservatet. Alla amerikaner borde nog vara lite bekymrade

över det som nu pågår på flera platser i landet. Det här är nämligen inte den enda pipeline
som just nu projekteras. Vi har tidigare hört om den ännu större Keystone Pipeline XL, som
president Obama likaledes tillfälligt har stoppat i avvaktan på att ytterligare miljöpåverkande
konsekvenser ska utredas.
Men för att ta det från början. USA är ett land som hänsynslöst har skjutit undan all miljöhänsyn i sin jakt på billig energi. Huvudsakligen olja och kol. I hela världen förbrukas 93 miljoner fat olja per dag. Av dessa produceras 9,2 miljoner fat (10%) i just USA, varav endast
ungefär hälften är så kallad traditionell olja. Alltså olja som pumpas upp eller sprutar upp ur
ett borrat hål. Men USA:s oljeproduktion nådde sin topp redan 1971. Idag, drygt 40 år senare, producerar landet bara hälften av vad de gjorde då. Trots detta har amerikanerna på inget sätt minskat sin konsumtion, utan tvärtom har de istället ständigt ökat den. Dessutom
har man blivit alltmer bekymrad över att man efterhand har gjort sig så beroende av leveranser från andra länder. I många fall länder med instabila eller främmande ledningssystem.
Idag konsumerar USA 25 procent av världens olja, medan de bara producerar 10 procent.
Ändå verkar man vägra att inse att den här ekvationen inte går ihop. När så tillträdande presidenten Trump har lovat att göra USA oberoende av oljeimport så är det kanske inte så underligt att bolag fortfarande tror på att det ska gå att göra vinster i oljeutvinning. Men då
man alltså redan 1971 nådde punkten då man hade tagit upp mera ”traditionell” olja än vad
som fanns kvar så har man sedan dess febrilt letat efter andra källor för att kunna fortsätta
att tillgodose marknaden. Det har resulterat i att metoder har utvecklats för att även utvinna
olja ur andra markområden, förutom de platser där det räckte med att borra ett hål i backen
och sätta igång att pumpa upp det svarta guldet. Den metod man då utvecklat kallas för
fracking. Något som enkelt beskrivet innebär att man djupborrar ner till oljeförande skifferlager som ligger betydligt djupare (upp till 1000 meter eller mera) än de traditionella
”öppna” oljefickorna. Väl nere i skifferlagret borrar man sedan horisontellt kilometervis åt
sidorna. I dessa borrhål trycker man sedan ner sand– och kemikalieblandat vatten med
enormt tryck. Tryck som då i princip spränger sönder skifferlagret och på så vis gör det möjligt att genom ett annat borrhål pumpa upp de oljeförande grusrester som det söndersprängda skifferlagret nu består av. För att sedan kunna ”tvätta rent” det här gruset och separera oljan måste det här oljegruset fraktas till speciella raffinaderier. Det har man valt att
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göra genom långa rörsystem (pipelines), där vattenslammet alltså pumpas. Men då sådana
raffinaderier inte med lönsamhet kan byggas överallt, så innebär det att vissa pipelines måste bli oerhört långa. Till exempel är den nu aktuella DAPL nästan 190 mil lång. Den ska gå
från det nyupptagna oljegrusfältet Bakken, i nordvästra Nord-Dakota och ända till den stora
uppsamlingsplatsen (oil tank farm) i byn Patoka, Illinois, varifrån oljegruset sedan kan skickas vidare till olika upparbetningsställen med tankbilar och liknande.
En sådan här pipeline är ett system bestående av ett antal jättelika rör med en diameter av
upp till nästan 80 centimeter. Flera sådana här rör dras parallellt och med jämna mellanrum
anläggs pumpstationer, ventilgrupper, mellanförvaringsdepåer med mera. Rörsystemen ligger ovan mark, men för byggnationen måste man schakta och hårdgöra underlaget. Det här
är alltså ett väldigt stort ingrepp i naturen. I fallet med just den här pipelinen (DAPL) så ska
den dessutom passera den stora Missourifloden, vilket ska ske genom att man borrar sig ner
under seglingsrännan. Dessutom ska det ske på en av flodens bredaste platser, kraftverksdammen Lake Oahe. Projekteringsbolaget har alltså fått lov att köpa upp mark där man ska
gå fram. Det kan vara såväl privat mark som statligt ägd mark. Dessutom måste man utverka speciella tillstånd där hänsyn ska tas till säkerhetsfrågor, men även till miljöfrågor och
bevarandet och skyddet av kulturella och särskilt värdefulla miljöer. Faktiskt även till speciella hänsyn till indianska kulturella eller heliga områden. När det gäller just passager av vattendrag eller andra speciellt känsliga områden så är det den statliga myndigheten U.S. Army
Corps of Engineers som är ansvarig kontrollant och tillståndsgivare och för sådana landområden köper man inte marken utan man begär att få ett servitut, alltså ett tidsbegränsat tillstånd att dra fram sin anläggning just där.
Det som nu har hänt vid indianreservatet Standing Rock är att bolaget inte har kontrollerat
och genomfört några regelrätta förhandlingar med indianerna såsom varande ägare till marken, utan bara nöjt sig med det generella tillstånd man fått från de respektive staternas tillståndsenheter. Det har då visat sig att just här kring Cannonball River har det funnits för indianerna heliga platser och även omärkta begravningsplatser som de statliga myndigheterna
tydligen inte har känt till. Dessa platser har nu blivit förstörda då projektbolaget i sin iver att
kunna innehålla den kontrakterade slutleveranstidpunkten helt enkelt har kört över indianerna och fortsatt att schakta rakt igenom dessa platser, trots indianernas protester. Nu är alltså skadan redan skedd, men det faktum att Inrikesdepartementet och U.S. Army Corps of
Engineers i ett gemensamt dekret nu har stoppat schaktningen har egentligen inget med indianernas protester att göra, utan beror mera på att Army Corps ännu inte har lämnat något
servitut för bolaget att borra under Lake Oahe. Att man ändå sedan i sitt gemensamma beslutsunderlag i alla fall har uttryckt, att man för att kunna utfärda ett sådant servitut, förutom att utreda ytterligare säkerhetsfrågor, även måste utvärdera ansvaret för att freda indianernas avtalsenliga rättigheter, är kanske mest ett efterhandskonstruerat tillägg när tankens
kranka blekhet nu har slagit dem. Med en person som Mr. Trump som ny president så är det
nog inte troligt att de orden kommer att betyda så mycket i slutändan.
Vad som däremot inte har sagts så mycket om och vad jag (om jag vore i den amerikanska
allmänhetens kläder) skulle vara mycket mera bekymrad för, är vad som egentligen händer
med marken när man spränger sönder skifferskikten i jordens innandömen. Under stora delar av den norra prärien finns nämligen en jättelik men tämligen grund friskvattenreservoar
som kallas Ogallala Aquifer. Det här är en av jordens allra största grundvattentäkter och den
förser idag 82% av de omkring 3 miljoner människor som lever inom området, med dricksvatten. Dessutom är det den här friskvattenreservoaren som gör det möjligt att över huvud
taget odla något i detta jättelika område. Alla som har besökt de här områdena är bekanta
med de jättelika bevattningssystem som finns överallt här ute. Bevattningssystem där långa
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rörsystem monterade på hjul snurrar runt en central pumpstation och hela tiden vräker ut
enorma mängder vatten över cirkelformade odlingar. Utan detta grundvatten skulle inte dessa majs- eller sojabönodlingar vara möjliga. Vad skulle nu kunna hända med denna vattenreservoar, om man spränger sönder jordlagren under den? Och vilka risker finns det med att
man manuellt skapar nya sprickbildningar där olja kan tränga upp i vattnet? Det är lite
märkligt att inte den vita befolkningen funderar över det här. Att de inte bryr sig så mycket
om att några indianska begravningsplatser råkar plöjas upp, det är kanske inte så underligt.
Men här gäller det ju deras egen mark och deras egen utkomst.
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Månadens konstnär
John Coleman som bor med sin hustru Sue i Prescott, Arizona, anser sig själv främst
vara skulptör. Född 1949 i södra Kalifornien, utbildade han sig i Los Angeles. Numera fungerar han själv som lärare såväl i Scottsdale Arizona som i Loveland Colorado.
Några exempel på hans skulpturer

Hälsningar BERTIL THÖRN
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