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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

Vintern, om man nu kan kalla det här vinter, rullar
på. Det börjar bli ljusare och dagarna har blivit uppenbart
längre, även om den eviga dimman och diset får det hela
att verka rätt så jobbigt. Men naturen är redan på väg att
anpassa sig. Vintergäck och snödroppar blommar redan
och man får nästan gå ut och tvinga småfåglarna till fröautomaterna, då de förmodligen har gott om annan föda i
naturen. Den första Guldögonsländan hade i
förra veckan krupit ur sitt vintergömsle och
hamnade på spisen. Kom väl ner genom fläkten antagligen. De här krypen ska ni vara
rädda om. De äter mycket skadeinsekter. Så
en hjälpande hand såg till att den oskadd
kom ut i det fria igen.
Cirkusen i USA rullar också på. Han som
numera bestämmer tror ju uppenbarligen att
han kan bestämma allt i världen med samma egensinniga
impulsbeslut som han bestämmer storleken på guldvattenkranarna i sina hotellbyggen. Hans uppenbart förhastade beslut, att omgående återstarta byggandet av de
stora oljepipelinerna, har nu försatt såväl Armén som
domstolarna i en närmast olöslig situation. Dessa tjänstemän vet ju att man inte ”bara” kan fatta sådana beslut,
innebärande upphävande av alla regler, bara för att man
”tycker det”. Så nu verkar det som om ingen vet vad man
ska göra. När den tillförordnade justitieministern opponerade sig, så fick hon sparken direkt… bara så där... på
stående fot! Man tar sig för pannan...
När vi nu kommit en bit in i februari börjar vi kanske
skönja hur många medlemmar vi kan bli i år. Så nu börjar
jag uppdateringen av den uppgiften även på hemsidan.
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Årets första medlemstidskrift på gång
Underlag för årets första nummer av vår medlemstidskrift har nu skickats till tryckning.
Därmed påbörjas alltså vår 37:e årgång. Det blir ett nummer med lite blandat material. Och
det här första numret för året blir i den ursprungliga formen med 24 sidor. Senare under
året kommer vi att komma tillbaka till temanummer med ett större antal sidor. Det första
kapitlet i den här utgåvan behandlar ett lite ovanligt ämne. Här får vi höra talas om hur man
upptäckte en sista överlevande individ från en lite folkspillra på Channel Islands, en liten
ögrupp just utanför Los Angeles Stilla Havskust. Ingvar Bergman snappade upp historien vid
ett besök i Kalifornien och ger oss här de detaljer som finns bevarade sedan mitten av 1850
-talet. Därefter en kort betraktelse över hur Lakotaindianerna ser på de vitas tilltag, att mitt
i deras heliga bergsområde, Black Hills, i berget låta hugga in avbildningar av fyra av sina
presidenter i kolossalformat. Alltså den välkända turistattraktionen Mount Rushmore, SydDakota. En som i stället dokumenterade tidiga indianska ledare var Charles Bird King. Han
var en skicklig porträttmålare och han fick Kongressens uppdrag att porträttera alla indianska ledare som kom till Washington för att träffa presidenten. Här är en artikel som berättar
om honom och hans konstnärsgärning. Vi brukar ibland i en återkommande serie berätta om
små, eller i varje fall relativt okända indianstammar. Men vi kan ju även berätta om större
stammar, som många säkert känner igen till namnet, men vars kultur och historia kanske
ändå inte är så kända. En sådan stam är Ojibwe, eller Chippewa, som man oftast kallar dem
i USA. Sedan avrundar vi det här numret med några små kortbiografier över tre omtalade
indianska ledare från 1600 – och 1700-tal. Århundraden som vi tyvärr alltför sällan ägnar så
mycket sidoutrymme åt.
Senaste nytt om DAPL
Precis som man misstänkte så rivstartade den nye presidenten, Trump, med att utfärda en
lång rad av sådant som han personligen tyckte borde åtgärdas i det land som han tydligen
har tänkt sig att använda som sin personliga lekstuga. En av dessa så kallade ”presidential
executive orders” innehöll ett direktiv till olika myndigheter att snabba på med ett beslut att
så fort som möjligt återstarta projekteringen av de två tillfälligt stoppade pipelinerna för
transport av oljegrus, DAPL i Norddakota och Keystone XL från Kanada till Texas. Ungefär i
samma veva så hade stamledningen på Standing Rockreservatet beslutat att avbryta sitt
motstånd i form av den ”Prayer-meeting camp” som man hade satt upp vid Cannonballfloden. Anledningen till att man tagit detta drastiska, men kanske något överraskande beslut,
var att situationen nu där alltmer hade tagits över av olika radikala grupperingar av folk från
hela landet som uppenbarligen var där enbart för att protestera mot allt vad myndigheter
heter och för att ställa till bråk. Vilket resulterat i att särskilt de äldre som bor på reservatet
har känt sig alltmer skrämda och att deras levnadssituation har försvårats betydligt, då deras viktigaste väg norrut från reservatet nu har varit avskuren och blockerad under många
månader. Något som har försvårat deras möjligheter att ta sig till affärer, sjukhus, arbeten
och liknande. Men en ytterligare bidragande orsak kan naturligtvis ha varit att stammens
stora kasino, Prairie Knights Casino, har börjat redovisa sjunkande inkomstsiffror, då många
besökare har dragit sig för att resa till det här oroliga området. För att få en bättre bild av
vad DAPL pipelinen egentligen är så se Internetlänken https://daplpipelinefacts.com/ För
att få en bild av motståndet kan ni läsa den här länken http://www.nodapl.life/ och för att
sedan få en seriös sammanfattning av förutsättningarna och händelserna, se länken http://
www.popsci.com/what-is-dakota-access-pipeline Det allra senaste nu är att The U.S. Army
Corps of Engineers (USACE), efter Trumps påtryckningar, den 7 februari godkände det erforderliga servitutet och gav klartecken att starta bygget. Läs mera på den här länken https://
indiancountrymedianetwork.com/news/politics/army-corps-approves-dapl-lake-oaheeasement/
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Antalet medlemmar
Antalet medlemmar är idag 135. Det är alltså fortfarande 21 stycken av våra tidigare
medlemmar som ännu inte har valt att förnya sina medlemskap. Vi har nu passerat månadsslutet januari—februari och jag hade hoppats att några ytterligare i samband med det månadsslutet hade valt att förnya. Men så blev alltså inte fallet och nu får vi i stället hoppas på
nästa månadsslut. Positivt är dock att jag har fått förfrågningar från två helt nya intresserade som har begärt att få bli medlemmar. Så låt oss hoppas på det bästa. Ekonomin är dock
inte på något sätt i fara, då vi har reserver att tillgå om det skulle behövas.
Indianska skolbarn åsidosatta
Nio barn från stammen Havasupai har stämt Bureau of Indian Education (BIE), och anklagar organisationen för att inte ha givit dem ens en grundläggande utbildning.
Havasupai Elementary är den enda skolan i det avlägset liggande samhället nere i
Grand Canyon. Ett samhälle som är beläget 13 kilometers häst- eller mulåsneritt, alternativt
en 170 dollars helikopterresa från toppen och ner i sänkan. Stamordföranden, Don E. Watahomigie sade när stämningen lämnades in den 12 januari : ”Förenta Staternas regering förvisade oss till den här avlägsna platsen. Samma myndigheter lovade oss kvalificerad utbildning för vårt folk. Myndigheterna har misslyckats med att uppfylla det löftet”.
Det enda som skolan förmår förmedla är den mest grundläggande hjälpen i att läsa,
skriva och räkna. Det förekommer ingen som helst undervisning i ämnen som naturvetenskap, historia, samhällslära, främmande språk, konsthistoria eller fysisk träning. Inte heller
förekommer här någon kunskapsförmedling om den egna kulturen. Brist på lärare tvingar
skolan att hålla stängt veckor i streck och som lärarvikarier anlitas ibland personal som inte
har någon lärarutbildning alls. Skolan har inte läroböcker så att det räcker och bibliotek saknas helt. Det finns ingen musik eller gymnastikundervisning.
Ännu mera graverande är, att trots att
hälften av barnen har bedömts ha behov av
speciellt stöd, så har inte skolan bemannats
och utrustats för att kunna ge sådant stöd. Något som har resulterat i att ett flertal av eleverna har varit utestängda från undervisning
under så mycket som upp till 80 % av den tid
de skulle ha varit i skolan! En förälder på vars
uppdrag stämningen lämnades in säger:
”Beroende på BIE’s misslyckande så har mitt
barnbarn, som nu går i sjätte klass, fortfarande inte kunnat tillägna sig ens grundläggande
färdigheter. Han har svårigheter med att såväl skriva som läsa och kan fortfarande inte sätta ihop en läsbar text efter att ha tillbringat sju år i skolan. Han har inte heller grundläggande kunskaper i geografi – nyligen när jag berättade för honom och några andra barn om
protesterna på Standing Rockreservatet var jag tvungen att visa dem var Norddakota låg på
en karta. BIE har därmed inte bara brutit sina löften mot Havasupaifolket, de har också brutit mot landets lagar både vad gäller indianska barns rätt till en jämlik utbildning med andra
barn. De har också brutit mot de speciella regler som gäller barn med speciella behov”.
Indianer verkar inte finnas… eller ?
På följande sidor finns en intressant artikel kopierad från ”Indian Country Today”. En
artikel som väcker tankar om hur undanskymda USAs ursprungsinnevånare verkligen är i
sitt eget land. Läs och begrunda! Ursäkta att jag inte orkade (eller hann) att översätta.
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Indians Are Invisible: What I Learned Researching US Presidents
The evolution of federal Indian policy
Alysa Landry • November 8, 2016

For any serious student of history, this should come as no surprise. Forty-five weeks
ago, I embarked on a series of historical news stories exploring the evolution of federal Indian policy, one presidential term at a time. Starting with George Washington and ending
last week with Barack Obama, I probed each president’s personal history, his attitudes toward and relationships with Indians, and federal Indian policies enacted during his tenure in
office.
I began with primary source material. I searched inaugural addresses, executive orders and
messages to Congress. I read presidential papers and dull, self-aggrandizing autobiographies.
I also read the most recent biographies published about each president, starting by skimming the index for the terms “Indian” or “Native American”—and often coming up empty.
Finally, I reached out to experts: professional historians, biographers, professors, museum
archivists, and sometimes progeny of presidents themselves.
Going into the project, I mistakenly thought this information would be easy to obtain. How
hard could it be to find a complete list of treaties? Or track speeches about Indian affairs? Or
identify an expert on a specific president’s relationships with Indians? The answer: very
hard. In some cases, it was next to impossible.
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What I wanted, and what I asked for 44 times during phone interviews with experts across
the country, was succinct summaries of each president’s contributions to Indian policy. What
I got was a whole bunch of head-scratching. A whole slew of renowned experts who didn’t
know what I was talking about.
Yes, there are exceptions, but the vast majority of presidential “experts” I queried knew almost nothing about Indians. I interviewed an Andrew Johnson biographer who had never
read about the Navajo Treaty of 1868; my Gerald Ford source knew nothing about the Indian Self-Determination Act; and my Lyndon B. Johnson expert had never heard of the Indian Civil Rights Act.
Now, having spent more than 1,000 hours on this series, reading hundreds of documents
and writing more than 50,000 words, I emerge with a list of sober truths.
First, when it comes to studies of American presidents, Indians are largely invisible. If you
don’t believe me, go to the library and search for “Indian” in presidential biographies. Even
when it’s in there, the corresponding entries are minimal; references are vague; and the
portrayal of Indians is superficial at best, malicious at worst.
We hear all the time that history is whitewashed. That concept took on new meaning for me
after I read 44 biographies and felt the cumulative effect of omissions, misrepresentations
and clear Manifest Destiny agendas.
I could shrug off the slights once or twice, but ultimately, language matters. What we write
and how we write it makes a difference.
Second, this whitewashing of history doesn’t necessarily come from biographers or historians, but from primary sources themselves. For example, Calvin Coolidge signed the Indian
Citizenship Act in 1924, granting all Indians the privileges of U.S. citizenship, including the
right to vote. The act was one of the most important pieces of legislation for Indians, but
Coolidge neglected to mention it in his autobiography.
Jimmy Carter is guilty of the same omission. Although he signed the Indian Child Welfare Act
in 1978, curbing the practice of placing Indian children with non-Native families and establishing regulations for keeping Indian children in their communities, Carter didn’t mention
the word “Indian” in his 1982 autobiography.
In both of these instances, my takeaway is that the President didn’t know or didn’t care
what he was signing. If makers of history don’t value their own contributions, can we really
expect more from readers of history?
Third, American history tends to focus on “big-picture” presidents, but some of the more obscure or forgotten presidents actually did the most for Indians. For example, John Quincy
Adams was an early advocate for Indians, calling existing policy “fraudulent and brutal.”
Rutherford B. Hayes supported Indian education; Warren Harding pushed for Indian citizenship; and Richard Nixon, most often criticized for his role in the Watergate Scandal, officially
ended the termination era.
Ask an average American to name as many U.S. Presidents as they can. Most likely, they’ll
get the big names like George Washington, Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt. But
when it comes to Indian policy, the more influential presidents often are the lesser known.
I spent a lot of time researching the Presidents this year. In the process, I learned for myself
that Indians were systematically removed from America’s story.
I did not see Indians until I wanted to. Even then, I had to search long and hard for a version of history that told their story. And ultimately, I had to write that narrative myself.

5

Månadens konstnär
Den här gången ska vi visa er en lite annorlunda konstart. Ni ska få lite exempel på indianska konsthantverkares smyckestillverkning. Det blir alltså ett antal olika hantverkares
alster som kommer att presenteras här.
Charles Loloma; silversmed från Hopistammen. 1921—1991; känd för
sina armband och ringar i silver med steninfattningar. Speciellt berömd
är han för att han även infattade stenar på armbandens insida.

Dennison Tsosie; Navajo
nutida silversmed född 1949,
bor och verkar i Alpine, AZ
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