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

Himlen brinner … och HIF har sparkat sig själva ut ur
Allsvenskan… Hemska tider! Det känns kallt… Till råga på
allt så hade vi en stor flock Sidensvansar som cirkulerade
omkring här i veckan. Det tyder enligt
de gamla tecknen på att även vädret
nu kommer att bli kallt. Vad månde
bliva? Men just när det här skrivs så
har vi ovanligt varmt. Så varmt att
jag skickades ut att tvätta fönster!!!
Fast, å andra sidan, det ska ju göras
det också. Så visst känns det att julen nu närmar sig så smått. När vi var
och handlade i veckan kunde man bland alla julgranssaker
redan köpa semlor, vad nu det har med vintern att göra?
Kallt blev det också hos de protesterande indianerna vid
väg 1806 i Nord-Dakota, när sheriffens mannar i söndags
för en vecka sedan började angripa indianerna vid vägspärren med pepparsprej, gummikulor och högtrycksspolning med kallt vatten, när lufttemperaturen var –3 grader! En indiansk elder var man tvungna att bära bort och
senare föra med ambulans till sjukhus med förmodat
hjärtproblem. Men öringarna är på väg upp i Lussebäcken
Vinterhälsningar Bertil Thörn
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Miljömedvetna indianer
I Chickasawindianernas egen tidning Chickasaw Times för november kan man läsa att
stammen Chickasaw Nation och U.S. Environmental Protection Agency (EPA), motsvarande
vårt ”Naturvårdsverket”, har undertecknat stammens miljöplan ”Tribal Environmental Plan”,
vilket kan öppna för att stammen får del av statliga pengar för sitt arbete med att underhålla och förbättra luft– och vattenmiljöerna på reservatet. Man riktar in sig på fem huvudsakliga miljöområden som nu regelbundet ska mätas och övervakas. De fem är ”tillgång till friskt
dricksvatten”, ”rent vatten i naturen”, ”den omgivande luftens kvalitet”, ”kontroll och övervakning av giftiga kemikalier och ämnen”, ”kompletterande kontrollplaner för strömmande
vatten, sjöar och dammar”. Vatten anses vara den viktigaste och samtidigt mest kritiska
miljöpunken enligt stammens ledning. Nu förbinder man sig att inrätta omfattande och fungerande system för skötsel och övervakning av alla dessa kritiska områden. I det 48-sidiga
dokumentet ges också stammen tillgång till myndigheternas stöd i form av utbildning och
expertråd samt finansieringslösningar. Exempel på sådant som redan under en försöksperiod har startats upp inom ramarna för det här samarbetsavtalet är tillskapandet av en modern återvinningsstation, där man också har anordnat en ”Second hand”-verksamhet. Vidare
har ett omfattande utbildningsprogram startats för barn i reservatets skolor där man lär ut
vikten av att hushålla med naturens resurser, hur man ska återvinna så mycket som möjligt
och att det är viktigt att spara på vatten.
Som en start för program avseende ”den
omgivande luftens kvalitet” har man bestämt sig för att börja mäta och analysera den cirkulerande luften på stammens
äldreboenden. Inom det projektet ska sedan erfarenheter kunna dras för att vidareutveckla kontrollprogram även för
andra miljöer, inklusive utomhusmiljöer.
Genom att det här samarbetet med de
statliga myndigheterna även innebär finansiellt stöd kan det innebära att man
nu kan låta utbilda stammedlemmar till
att sköta alla dessa nya kontroller och
system i stället för att hela tiden tvingas
köpa sådant från utomstående konsulter
Undertecknande av miljövårdsavtal mellan
och företag.
representanter för Chickasaw Tribe och EPA
Möjlighet att se total solförmörkelse i USA nästa år
Se nästa års fullständiga solförmörkelse vid Museum of the
Mountain Man, i Pinedale, WY. Där finns också mycket annat att se.

FULL Solar Eclipse, 8.21.17
Come to the Museum of the Mountain Man next summer for the perfect view of the "Great American Eclipse"!
Mark your calendar: August 21, 2017
The eclipse will be passing right over the Museum! This is your chance to witness a unique
astrological event in an ideal outdoor space.
We will have a fun and family-friendly event to celebrate! (Details to follow next summer.)
Important: Be sure to book your lodging in advance; this is going to be a very popular event throughout the region!
2

Mänskliga kvarlevor överlämnade till indianstam
Inrikesdepartementet tillkännagav den 18 november att dess organ Bureau of Land
Management (BLM) har till Fallon Paiute Shoshone Indian Tribe överfört ansvaret för och
kontrollen över mänskliga kvarlevor och andra begravningsföremål funna i Spirit Cave, Nevada redan 1940. Beslutet innebär att stammen nu har full legal rätt till kvarlevorna och föremålen och kan därmed definitivt ta över samlingarna.
”Återlämningen av föremålen från Spirit Cave är ett exempel på Obamaadministrationens ansträngningar för att samarbeta med Native American Nations kring sådana här frågor”, säger Inrikesminister Sally Jewell. ”Jag är glad att dessa kvarlevor nu har återbördats
dit de rätteligen hör hemma”, säger hon.
”BLM har under senare år haft ingående diskussioner med Fallon Paiute Shoshone Tribe
angående Spirit Cave-samlingarna”, säger BLMs direktör Neil Kornze. ”Vi är mycket nöjda
med att vi nu har funnit lösningar på hur överföringen av kvarlevorna och objekten ska gå
till och är nu beredda att överlämna dessa mycket viktiga kulturella objekt till stammen”.
Spirit Cave utforskades av arkeologerna Sydney och George Wheeler 1940 på uppdrag
av Nevada State Parks Commission i syfte att rädda föremålen. Man fann då kvarlevor av
fyra mänskliga varelser som daterades till mellan 5400 till 10600 år gamla, samt 10 tillhörande begravningsdetaljer. Fyndet kom att kallas Spirit Cave-samlingen och togs till Nevada
State Museum in Carson City, Nevada för att konserveras och räddas undan förstörelse.
I mitten av 1990-talet lät man undersöka rester av textilier från fyndet. Med hjälp av
kol14-metoden kunde man då fastställa att åldern för en av de mumifierade individerna var
minst 10 000 år gammal och betraktas därför nu som en av de allra äldsta i Nordamerika.
Heritage Auctions
För att se mera klicka på den här länken http://view.ems.ha.com/?
qs=892d1b6c379f1e4dd886cdeda51cc976573081a685b073ed2a6c4c66f02242fcdd96d864ef8a231ca855fb057f872
00ddd5c34b7f123b4b7c6235ec75563c006ddbc9f6a6598b6fa
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Kommer på Gilcrease Museum; Tulsa, OK
Looking West: The Rumley Family Collection
December 10, 2016 - March 26, 2017
(ledsen att översättning saknas)

How do artists shape our sense of place?
For generations, communities of artists in
the American West have merged the past
with the present, blending new techniques
with long-standing traditions.
In the late 19th century, new trading posts
in the West helped generate new audiences
for artworks created by Native American
communities, from San Ildefonso Pueblo
potters in New Mexico, to Pomo Basket
Makers in northern California, to Navajo
weavers in Arizona. In the early 20th century, the distinct cultures and landscapes of
New Mexico drew artists from the eastern
United States. A group of painters founded the Taos Society of Artists in 1915, helping establish an arts community in New Mexico that continues to thrive to this day. Forty years
later the Cowboy Artists of America came together, an alliance of painters and sculptors who
rejected modernism in favor of romanticized views of the past.
Recent artists in the
West continue to
forge new paths.
Carrie Ballantyne’s
photorealist drawings of strong western women counter
stereotypes of a
masculine, rugged
American West. Navajo artist Shirley
Jones creates textiles based on traditional pictorial patterns with a modern
twist: Her scenes of
the West include
airplanes and automobiles.
These artworks will be featured in Looking West: The Rumley Family Collection, an exhibition that will open December 10, 2016 and run through March 26, 2017 at Gilcrease Museum. Wayne Rumley has been a major supporter of Gilcrease Museum for decades. His
guidance, along with his wife, Andrea, shaped the many years of Rendezvous art sales and
events that benefited the museum and its acquisition fund. This exhibition will pay tribute to
Rumley’s connection with Gilcrease Museum and highlight his extraordinary personal collection of historical and contemporary artwork.
Rumley’s collection ranges from abstract design to crisp photorealism in artworks created
across time, forming a distinct sense of the American West.
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Kritik mot indiansk sjukvård
I mitten av oktober månad släppte kontrollorganisationen inom det amerikanska Hälsovårdsministeriet två rapporter som beskrev situationen på 28 sjukhus som drivs av
Indian Health Service. Rapporterna var föranledda av att
myndigheterna under lång tid riktat kritik mot den undermåliga sjukvård som erbjudits Native Americans, samt att
organisationen inte upprätthållit en tillräcklig egenkontroll. Man ifrågasatte organisationens
förmåga att själva avgöra om man hade levt upp till federala regelverk avseende sjukvårdsservice, då man konstaterat att man hade alltför få kontrollkällor för att ens kunna bedöma
om den givna servicen varit kvalitativ eller undermålig.
Den organisation det handlar om är alltså The Indian Health Service, förkortat I.H.S.
Det är den organisation som har ansvar för att ge medicinsk service över hela landet för alla
medlemmar inskrivna i olika stammars medlemsmatriklar. Något som står inskrivet i olika
avtal mellan de Amerikanska myndigheterna och de olika stammarna. Trots de här avtalstexterna så har organisationen konstant haft problem att leva upp till sitt ansvar sedan årtionden tillbaka och har varit satta under lupp av Kongressen de senaste åren.
Av rapporterna framgick att de åtta regionalkontoren visserligen hade utfört viss kontroll av sjukhusens kvalitet, men att dessa kontroller hade varit otillräckliga i flera av regionerna. I en av rapporterna framkom att regionernas enda källa till kontroll var att utvärdera
ett litet antal klagomål och patientskaderapporter. Det förklarade regionerna med att klagomålsrapporter huvudsakligen handlade om långa väntetider snarare än kvaliteten på den
vård som gavs. Vidare visade det sig att merparten av regionerna hade mycket färre klagomålsrapporter än vad andra sjukvårdsinrättningar i landet hade. Därför konstaterades i rapporterna att enbart klagomålsrapporter uppenbart inte kunde utgöra grund för regionernas
bedömning av om deras levererade kvalitet var godtagbar eller inte. Man noterade även att
endast hälften av regionerna hade utfört några riktade kvalitetsundersökningar direkt i verksamheterna.
Av rapporterna framgick också att de flesta av sjukhusen var omoderna och saknade
effektiva utrustningar. Underhåll av lokalerna var heller inte tillräckligt bra. På 15 av de 28
kontrollerade enheterna medgav personalen att deras bristande utrustning var ett hinder för
att delge fullgod och effektiv vård. På ett ställe upptäcktes att smutsvatten läckte in i ett
operationsrum på grund av sönderrostade rör.
Anledningen till att Kongressen nu krävt att dessa rapporter skulle tas fram var att
man redan för ett år sedan fått signaler om att flera av dessa regioner inte längre kunde
uppfylla kraven för att vara godkända för försäkringssystemen Medicare och Medicaid. På ett
av dessa ställen hade vid den kontrollen en akutvårdsavdelning varit så dålig att den tvingats att hålla stängt i sju månader!
Rapporterna mynnade ut i en rekommendation att speciella oannonserade inspektioner
skulle göras mera regelbundet vid samtliga sjukhus drivna av Native American Health Service. I ett svar från sjukhusledningarna framgick att man höll med om samtliga anmärkningar
inklusive att bättre utbildning för personer i sjukhusens ledningar behövdes. Vidare medgav
man att det nu skulle behöva tas fram nya metoder för att mäta kvaliteten i vården. Man
noterade också att ett initiativ redan hade tagits för att utveckla sådana kontrollkrav, så att
man återigen skulle kunna godkännas för deltagande i Medicare-programmet.
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Månadens konstnär
Den här månaden kommer det att skickas ut tre stycken sådana här informationsutskick, om jag nu inte sätter julgröten i halsen eller något liknande. Så vi väljer i vanlig ordning en konstnär som får presenteras i det här och i nästa utskick. Sedan får vi se vad vi
ska hitta på i det sista. Den här gången har jag valt en kvinna. Och det är en indiansk kvinna. Penni Anne Cross. Alawa-sta-wa-ches (Travels the Good Road) var hennes kråkindianska namn. Hon var född den 18 december 1939 och skulle alltså ha fyllt 77 i år. Men tyvärr
lämnade hon oss tidigare i somras. Närmare bestämt den 27 juli. Även om hon sysslade
med såväl pastell som oljemåleri och skulptur, så var hennes stora grej målningar för att
omsättas i prints. Hennes motiv var oftast knutna till sin egen indianska bakgrund, men hon
gjorde sina målningar på ett mera sensuellt sätt. Ett sätt mera med tanke på att det skulle
vara vackert och tilldragande än att det skulle vara dokumentärt. Man kan därför lätt kanske
tycka att det här mera liknar hötorgskonst eller popkonst. Men jag tycker definitivt att hennes skicklighet är sådan att samtliga hennes verk ändå måste sägas vara stor konst.
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