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Så har vi tagit oss in i maj månad. Ska det bli någon sommar så får det
allt snart sätta igång. Till och med skatorna verkar vara försenade i år. De brukar
annars släpa på sina bokvistar redan i februari. Men i år verkar det som att de
inte riktigt kommer igång. Det är bara lite halvhjärtade påbyggnationer på gamla bon, tycker jag mig se.
Men maskrosorna kunde inte vänta. Så det har redan blivit några hinkar i
trädgårdsavfallet. Och i samband med det så har ett antal mördarsniglar också
fått sätta livet till. Men den första färskpotatisen kunde i alla fall skickas från
Bjärebönderna till Kungen på hans födelsedag i vanlig ordning. Så nog finns det
hopp. Våra sättor har dock inte synts till ännu… Men jordgubbarna blommar!
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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

Antalet medlemmar
Så har vi fått vår första nya medlem för i år. Vi hälsar den här gången Rolf
Kempe, från Borås, välkommen i församlingen. Med honom blir vi nu 158 medlemmar. Men vi hoppas naturligtvis på att ännu flera ska upptäcka oss och ansluta sig. Eller att tidigare medlemmar på nytt ska få tillbaka suget efter den
informationsspridning som vi kan stå till tjänst med.

Hemsidan - Ursäkta! Ursäkta! Ursäkta!
Jag har begått ett fatalt misstag! Men jag är också den förste att erkänna
det. Och jag hoppas att jag nu, när jag väl upptäckte det, har hunnit att rätta till
det innan alltför många har lurats av det. Vad handlar det då om? Jo ni som
redan har varit inne på vår Hemsida och på fliken ”Böcker / Filmer” har testat
att öppna och läsa något i den nya E-boken jag har lagt upp där. ”Big Hole… en
katastrof; Bok 1 Militärens version” har kanske lagt märke till det. I det omfattande avsnittet som har rubriken ”Del C ; Noter och referenser” kan ni i not
nummer 3 läsa en beskrivning av indianstammen Nez Perce. I slutet av det
stycket, på sidan 149, kan ni läsa om hur den här stammen kom att delas upp i
två olika fraktioner i samband med de vitas intrång i deras område. Två olika
grupperingar som har kallats för lite olika saker. Bland annat för ”De Övre Nez
Perceerna” respektive ”De Nedre Nez Perceerna”. Det är just det här som jag
först blandade ihop i hastigheten. Den vitvänliga gruppen av företrädesvis kristna nez perceer, som också hade skrivit på alla de avtal som de vita tvingade på
dem, kallade jag i hastigheten för ”de övre”. Men det ska alltså vara tvärtom.
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Det var i stället den sydliga gruppen, de som vägrade att skriva på avtalen och vägrade att flytta till det allt mindre reservatet,
som egentligen är de som ska kallas för ”de övre Nez Perceerna”. Det var alltså banden som leddes av White Bird, Looking
Glass och Joseph bland annat och som var de som till slut drevs ut i krig. Det var de som levde längst upp efter floderna Snake
och Clearwater, som här rinner mot nord och nordväst. Eftersom de levde längst upp efter floderna kom de att kallas ”de övre”
och inte som jag först klantade till det och kallade dem för det motsatta. Det som lätt förvillar är att om man har kartan framför sig så har man vanligtvis norr uppåt. Men här är det inte kartbildens läge som avses utan det är flodernas strömningsriktning som avgör. Och floder som rinner norrut rinner alltså från de högre höjder som ligger i söder mot lägre områden i norr.
Och eftersom de här avtalslösa och okristna grupperna levde i den högre delen av landet så valde man logiskt nog att kalla dem
för ”de övre Nez Perceerna”.
Ni ser att det är både komplicerat och aningen förvirrande att till och med förklara det här så att det blir glasklart. Men
nu är det tillrättat i texten och ni som redan har printat ut de här texterna kan väl göra en notering om det här felet. Den rätta
texten finns nu upplagd på Hemsidan. Och jag ber så mycket om ursäkt för den här fadäsen. Jag tror att jag kontrolläste det
minst tio gånger, utan att upptäcka det. Det är därför man egentligen aldrig själv ska kontrolläsa sina egna texter. Men jag lovar
att aldrig mera göra om det. I varje fall inte förrän nästa gång…
Kanske man också kan finna en viss tröst i att det är inte bara jag som har klantat till det här. Var man än läser så kan man finna
varierande beskrivningar av det här fenomenet. I vissa dokument hävdas att den här uppdelningen egentligen var något som
hade med språket att göra. Alltså att det fanns en viss dialektal skillnad mellan olika band inom stammen och att det var det
som var grunden för den här uppdelningen. I andra dokument finns det andra tolkningar. Så vi ska kanske inte lägga alltför stor
vikt vid vad som är vad. Av större betydelse för innehållet i min bok har varit andra och betydligt viktigare uppdelningsgrunder.
Som till exempel vilka falanger som var kristna och därmed också mera ”vitvänliga” och vilka som envist höll fast vid sin ursprungliga, ”hedniska” tro.

Märkliga ting… brev från Carol Bailey
We had a good visit one night with a friend who is the oldest son of the deceased Keeper of the Hat, James Black Wolf.
James claimed Jack as his “adopted son”. His son considers Jack as his “brother”. He brought up three framed pictures that
were given to him by the Mission. They are all historically interesting.
One picture was taken in the 1800’s 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 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 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 a 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 Cheyennes are very patriotic and honor their veterans on almost every occasion. One of the songs they always 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’d heard from his father and his mother who was a priestess He also talked
of some of the old ways and how some Cheyennes 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’d been to several “Willow Dances” as a girl. That’s a ceremony that’s lost. Walter
said he puts willow and sage around the door into his house to keep people from coming through the door in anger. He said it
comes from the Willow Dance but no one knows how to do the ceremony any more.
Walter told of the last days before his mother died. She was an amazing woman. Beautiful still, even though she was very old
and had been ill for years.
He said two days before she died she knew her end had come and 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 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 (a very holy man in the tribe) reached in his pocket and quickly tossed something at Walter. Walter said her 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.
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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.

Senaste nytt om ökade portokostnader
Det har nu hunnit gå några dagar efter att jag upptäckte problemet med Postens tilltag att över en natt plötsligt kräva
dubbelt så hög avgift för våra försändelser. Men nu vet jag mera. Positivt är att det fortfarande går att använda såväl de kuvert
vi har överblivna (även om det i framtiden inte kommer att stå ”Föreningsbrev” på dem), liksom de ”Föreningsbrevsfrimärken ”
som redan är inköpta. Enda skillnaden är att jag måste sätta på dubbelt antal frimärken på varje brev. Så rent praktiskt är det
inget som hindrar att vi bara fortsätter som vanligt med att skicka ut vår papperstidning. Och det kommer vi alltså att göra, då
det fortfarande finns ett tydligt önskemål om att få tidningen i pappersformat, trots alla fördelar (ekonomiska, tekniska, miljömässiga, kvalitetsmässiga) med digital distribution.
De problem vi ställdes inför på grund av den här förändringen var alltså ekonomiska snarare än praktiska. Den ökade portokostnaden skulle ha inneburit, vid nuvarande medlemsantal, att vi gjort en ekonomisk förlust på 950:- per utskickstillfälle. (146
brev á 6:50). På ett år alltså 3800:- . Nu har vi tack vare frikostiga donationer på senare tid kunnat bygga upp en liten buffert
som vi kan spela med, så vi hade ju inte omedelbart drabbats av några större problem. Vi tackar i det sammanhanget alla som
så generöst har bidragit till att bygga upp den här bufferten. Men jag har ändå tagit upp saken med vår tryckare. Jag har förklarat situationen och han, som liksom jag, har sin försörjning tryggad via pension, har då sagt att han kan hjälpa till med kostnaderna. Då det här för honom inte är något som bedrivs strikt affärsmässigt, så har han sagt att det egentligen inte behöver vara
något som han ska tjäna pengar på. Så vi har diskuterat vilka justeringar vi skulle behöva göra i den kalkylmodell vi har och han
har sagt sig vara nöjd med de reduceringar jag har föreslagit för att vi ska vara i balans igen. Det var en stor lättnad och jag föreslår att vi härmed riktar ett unisont tack till honom för hans stora generositet. (Det räcker att ni gör det i tanken). Det här
räddade faktiskt vår verksamhet och vi kan nu fortsätta oförändrat, till dess att Postens chefer ska ha ny löneförhöjning igen.

Vår ekonomiska situation
I samband med utredningarna om hur dessa portokostnadsförändringar skulle påverka oss, så gjorde jag en ordentlig
genomgång av hur vår totala ekonomiska ställning egentligen var. Det har jag faktiskt inte gjort tidigare annat än i samband
med årssluten då jag i huvudsak bara har tittat på hur intäkter och utgifter för det vi kan kalla ”driften” av tidningsverksamheten har sett ut. Jag har kontrollerat om eventuella kostnadsökningar balanseras mot de intäkter vi kunde beräknas få med de
abonnemangskostnader vi har haft. Vid några tillfällen har det som bekant resulterat i att medlemskostnaden har behövt justeras. I huvudsak för att vi har haft en stadig minskning av antalet medlemmar, medan fasta kostnader för tidningsverksamheten
fortsatt att ligga på en högre nivå. Men jag har inte tittat så mycket på hur vår likviditet har sett ut. Jag har framför allt nöjt mig
med att se att saldot inte har skenat iväg uppåt eller nedåt på något onormalt sätt.
Den senaste konsekvensen av den kontrollen resulterade i beslutet att nu börja trappa ner de lite mera förmånliga flerårsabonnemangen, som jag vet har varit populära. Men samtidigt som vi har erbjudit dessa valmöjligheter har det inneburit att det
blivit svårare att följa upp likviditetssituationen, då vissa år har givit stora överskott, när många valt att betala för tre år framåt,
medan andra år har slutat på minus då det har funnits många som, trots att man fortfarande är kvar som medlemmar och ska
ha sina fyra tidningar, inte fyller på i kassan med någon ny årlig inbetalning. Då jag ändå har känt mig tämligen tillfreds med ett
till synes gott likviditetsläge, så har jag alltså inte gjort några mera djupgående utredningar.
Men nu tyckte jag alltså att det kunde vara läge för en sådan genomsyn. Det visade sig då, precis som jag hade haft en känsla
av, att den löpande verksamheten fungerade tämligen väl med de justeringar som efterhand har gjorts. En osäkerhetsfaktor är
dock naturligtvis hela tiden, att det inte går att förutse hur nästkommande års medlemsantal kommer att förändras. Och vi har
haft ett par tre tillfällen när betydande minskningar av antalet medlemmar har skett. Då kan det hända att man har hickat till
en liten aning. Men ändå har det gått bra så här långt.
Det var när jag hade kommit så långt som den stora överraskningen dök upp. Och överraskningen heter ”donationer”. Det är
nu åtta år sedan som jag började föreslå att medlemmarna som ville stötta verksamheten lite extra, skulle kunna ge någon liten
donation, eller gåva då och då. Och jag har ju sett att medlemmarna har svarat på det här genom att på olika sett skjuta till
extra pengar. Antingen i form av rena penningbidrag eller genom att betala det vi då kallade ”familjeabonnemang”. Intäkter
har dessutom kommit in på senare tid genom betalningar för de E-böcker och CD– och DVD-skivor som jag har producerat.
Och det här har sammanlagt givit mycket pengar. Överraskande mycket! Därför ska jag till nästa utskick förbereda en mera
detaljerad redovisning av de här beloppen och vi ska föra ett resonemang om hur dessa pengar ska användas.

Medlemsmöten
Det pågår förberedande planeringar för medlemsmöten. Men inget är klart ännu. Vi har ett flertal medlemmar som nu
har engagerat sig för att hjälpa till med sådana planeringar och det är jag mycket tacksam för. Vi har dock fått klart för oss att
Etnografiska Museet, som definitivt vore den bästa platsen, inte är beredda att ge oss någon tid och något utrymme. Så det
som nu ligger närmast till är antingen en träff i Uddevalla, med hjälp av Ingvar Bergman och Sterner och Inger Andersson, eller
något arrangemang här nere i Skåne (antingen Helsingborg eller Lund). Kanske även Kumla skulle vara en möjlighet, i ett samarbete med Curt Währme. Ni skulle se hans samling av föremål!!! Men först till hösten. Tiden rinner ju iväg hur fort som helst
och redan nästa vecka inträffar Kristi Himmelfärdshelgen, som ju annars brukar vara ett bra tillfälle att samlas.
Så vi jobbar vidare och hoppas att vi senare kan komma tillbaka med mera bestämda planer. De enkäter jag skickat ut om era
önskemål för mötesinnehåll har inte givit något entydigt svar. Det finns preferenser både för att enbart träffas och umgås och
för den vanliga modellen med någon form av arrangerade programpunkter. En kombination vore kanske det bästa.
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Michelle Obama Issues Call to Support Native American Youth
Native American youth represent some of the most inspiring, resilient leaders across our country, especially in tribal and
urban Indian communities. Their resiliency exists despite health, education, and other significant disparities; structural racism;
and barriers to success. At a recent convening at the White House, co-hosted by the Aspen Institute Center for Native American Youth (CNAY), First Lady Michelle Obama acknowledged the issues they face.
"Folks in Indian Country didn't just wake up one day with addiction problems," Obama said. "Poverty and violence didn't just
randomly happen.... These issues are the result of a long history of systematic discrimination and abuse."
The Creating Opportunities for Native Youth convening brought together the first lady, several U.S. Cabinet secretaries, and
more than 160 nonprofit and philanthropic leaders, policy makers, tribal leaders, and youth for a day of discussions around
increasing investments in Native American youth. The goal of the convening was to elevate awareness about Native youth issues, facilitate actionable dialogue, and call for increased public and private sector investments in Native American youth.
More often than their non-Native peers, Native youth go to schools that lack adequate resources to hire enough teachers,
mental health counselors, and other necessary support staff and materials. They wait in long lines -- for hours -- to see a doctor
within a healthcare system that is funded at half of the communities' needs. And Native Americans experience higher rates of
poverty and homelessness than any other population in this country. The challenges they face each day are very real but are
often left out of the national dialogue.
That context is important.
In addition to a long history of broken promises from the federal government, Native children and their communities are
largely overlooked with regard to private investment. In 2009, just 0.3 percent of national philanthropic giving went to Native
American programs, according to a 2011 Foundation Center and Native Americans in Philanthropy report.
CNAY works with Native youth leading incredible efforts in their communities: putting books in the hands of needy students,
comforting grieving peers through tradition and mentorship, saving Native languages, and making sure their fellow students
graduate from high school.
At the convening, Obama encouraged participants to spend more time with Native youth, citing their high suicide rate as an
example of the need for more support: "Just sit with that for a minute: four or five kids out of a class of 70 [are] taking their
own lives."
We ask you to follow Obama's call to support Native youth. The challenges Native youth face are a reality for far too many
young people we work with at CNAY. We all have an obligation to do more, to get involved, and to be a humble, respectful,
and supportive force in the lives of the 2.1 million Native American children across this country.
Det här är naturligtvis både nödvändigt och viktigt. Men som oftast blir det tyvärr bara ord. Låt oss hoppas att det händer
något den här gången. Om vi vore en större organisation, med en större ekonomisk omsättning och ett mål att ständigt dra in
större summor pengar, då kunde det här vara något för oss att bidra till. Jag får med jämna mellanrum frågor om hur man kan
“hjälpa” indianerna. Och då är det ofta mera konkret sådana frågor som “kan man skicka begagnade kläder till dem” och
liknande. Men det är som regel inte vad som behövs. I stället är det dels olika typer av moraliskt stöd, men huvudsakligen
pengar till nödiga samhällsprojekt. Som det här exemplet med att ge skolböcker och annan utrustning till skolor med bristande
resurser. Men tyvärr är vi inte den typen av ekonomiskt stark spelare att det ligger i vår förmåga. Se det ändå som en tanke.
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Olika lagar motarbetar varandra
The federal government invades a gathering of Native Americans, confiscates their property, and threatens to punish
them if they resist. Sounds like tragic history from the 1800s, right? Robert Soto is living through it right now.
Mr. Soto is an award-winning feather dancer and Lipan Apache religious leader. In 2006, he attended a powwow – a traditional
religious ceremony involving drumming, dancing, and Native American dress. But a federal agent cut the celebration short
when he noticed that Mr. Soto and other American Indians possessed eagle feathers.
The agent interrogated Soto and other powwow participants, confiscated their feathers, and threatened them with criminal
prosecution unless they signed papers abandoning their feathers. The agent claimed to be enforcing the Migratory Bird Treaty
Act and the Bald and Golden Eagle Protection Act, which prohibit possession of eagle feathers without a permit. The laws grant
permits to museums, scientists, zoos, farmers, and “other interests.” They also grant permits for American Indian religious uses
– but only if the Indian is a member of a “federally recognized tribe.”
Mr. Soto is a member of the Lipan Apache Tribe, which is recognized by historians, sociologists, and the State of Texas – but
not by the federal government. Thus, while millions of other Americans are allowed to possess eagle feathers, Mr. Soto – a
renowned feather dancer and ordained American Indian religious leader – cannot.
Mr. Soto challenged this arbitrary law in federal court, arguing that it violated both the First Amendment and the Religious
Freedom Restoration Act. The government defended its policy on the ground that it doesn’t have enough permits to go
around. But the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit ruled in favor of Mr. Soto, finding that the problem of limited permits “is one of the government’s own making.” As the Court put it: “The [government] cannot infringe on Soto’s rights
by creating and maintaining an inefficient system and then blaming those inefficiencies for its inability to accommodate Soto.”
It remanded the case to the district court for further proceedings.
The district court has not moved yet. Will the government keep trying to dictate which American Indians can practice their religion and which cannot? Or will it allow Mr. Soto to practice his religion in peace? After facing criminal prosecution for practicing his religion, Mr. Soto is not asking for much – only his basic religious freedom.
On March 10, 2015, the federal government returned the eagle feathers it had confiscated from Mr. Soto exactly nine years
before. However, the government has not repealed this arbitrary law forbidding Mr. Soto and others like him from possessing
eagle feathers, and it is still threatening Mr. Soto with punishment for practicing his faith.

För er som gillar att gå på auktion
Här har ni en chans att vara med och bjuda på en del intressanta objekt. Men snabba ryck. Redan den 15 maj ska
era bud vara inne.
Se vidare här : Här kan ni ladda ner hela katalogen. Fantastiska saker. Men säkert inget för den som saknar stålar.
http://coins.ha.com/c/s/d/frontmatter/5216_catalogpdf.pdf
Och här är länken till själva auktionen:
http://view.ems.ha.com/?
j=fecc12717161047e&m=fe9113707567007a7c&ls=fe26167074650d7a731d76&l=ff64177471&s=fe6611727365067f7117&jb=f
f5d17777d&ju=fe51157370650d747c1d&ctrack=3017378&type=task-view-online--art--5216-open--tem042415&r=0
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Kommande medlemstidningar
Det ser mycket positivt ut för sommarnumret av vår tidning. Jag lyckades färdigställa det i en väldig fart och nu har jag
fått besked av min tryckare att han också bara har slutmomenten och frakten kvar att klara av. Så gott som en hel månad tidigare än vanligt. Så ni kommer att få det här numret i mycket god tid i början av juni. Som jag tidigare har aviserat så är det här
första delen av en genomgång av krigsoroligheterna på de norra prärierna år 1865, alltså för precis 150 år sedan. Tanken är
alltså att även höstnumret ska behandla de här krigen och att vi därmed har beskrivit merparten av vad som hände det här
året. Krigshändelser som huvudsakligen var förorsakade av de tragiska händelserna under föregående år. Dels general Sullys
bestraffningskampanjer mot Dakotafolken i Minnesota och North Dakota, men också den fruktansvärda Sand Creekmassakern i
Colorado under 1864.
Jag vet att ni nu börjar bli lite trötta på mina krigshistorier och jag har fått en del propåer om att i stället skriva om olika indianska folks ”vardagsliv”. Och naturligtvis ska vi göra det. Jag lovar att årets avslutningsnummer kommer att ha sådant innehåll,
om ni bara kan hålla ut genom de här två numrens krigshistorier.
Och till er andra som eventuellt också funderar på att hjälpa till med textmaterial, tänk då på de här önskemålen. Då kommer
det säkert att bli bra under kommande år. Jag ska också nämna att jag har ett par artiklar från Peter Dorch som ligger och väntar till kommande nummer. Men mera material behövs ständigt och om flera än jag engagerar sig och skriver så kanske vi får
en bättre mix av ämnen.

Hemsidan ännu en gång
Några kanske har sett det redan. Men nu har jag gjort ett tämligen omfattande tillägg till sidan ”Resor”. För resan som vi
gjorde 2008 till Sydvästern har jag nu lagt upp mitt fotoalbum. Och det är ett mycket omfattande album, i en speciell programvara, som gör att ni bläddrar precis som om det låg en bok framför er. Där är högersidan ett foto och på vänstersidan finns min
kommentar till bilden. De allra flesta bilderna är mina egna, men jag har också knyckt en del från andra källor. Men här kan ni
nu följa hela resan dag för dag och ska jag någon gång slå mig för bröstet och vara lite självgod så tycker jag att jag kan ha rätt
att göra det nu. Jag tycker nämligen själv att det här blev bra. Hoppas ni tycker det också. Se gärna till att ni öppnar upp bildvisningen i ”helsidesformat”. (Den lilla symbolen längst ner till vänster). Ett tips till er som har en Smart-TV och en trådlös Internetanslutning. Koppla upp er till hemsidan och få det här fotoalbumet på er stora TV-skärm. Det blir kanon!
Men, som sagt, det är ett mycket omfattande material och därför tar det lång tid för filen att öppna (fem minuter på min maskin, där jag har en nedladdningskapacitet på 13 Mbit/sek) och sedan har ni säkert att göra ett par timmar för att se igenom
allt. Det är inget självbläddrande bildspel, utan ni vänder blad genom att klicka på sidan när ni vill gå till nästa. Och ni kan naturligtvis klicka er tillbaka också om ni vill se om tidigare bilder. Tycker ni sedan att det är alltför jobbigt att sitta och vänta på
att filen ska öppna nästa gång ni vill titta, så går det faktiskt att spara ner filen till er egen hårddisk, varifrån det är snabbare att
öppna den.
Så en tillståndsfråga. På en del av bilderna syns enskilda resedeltagare. Och eftersom vår sida är öppen att använda för
allmänheten, så att vem som helst kan se bilderna, så måste jag fråga om det är någon som inte vill att ni ska synas här. I så fall
får jag antingen plocka bort hela albumet, eller den enskilda bild som ni inte vill ska synas. Ni får alltså höra av er om det skulle
vara så. Om jag inte hör något från er tar jag det som ett medgivande att det är OK. Allt enligt PUL (personuppgiftslagen).
En annan sak som har med hemsidan att göra. Ni som ännu inte har hunnit att titta på den lilla filmen om prärieindianer
som finns på startsidan (längst ner till vänster) ska skynda er att göra det nu, för i nästa vecka kommer jag att byta ut den mot
ett annat avsnitt i samma serie. Nämligen den presentation som finns om Nordvästkustens fantastiska indiankultur. Jag tycker
de här filmerna är relativt bra. Synd bara att man inte konsekvent har använt indianer i alla scener.

Ingen ”Indian-utredning”
Hockeylaget Frölunda Indians och speedwaylaget Indianerna från Kumla anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen DO för att namnen och symbolerna ansågs kränkande.
Men vid lunchtid på tisdagen kom beskedet från DO att man inte kommer utreda
anmälningarna. Båda lagen har logotyper som visar målade ansikten med bestämt
utseende och fjäderskrud. Anmälaren anser att lagnamnen och symbolerna ger en
stereotyp bild av indianer.
– Vi har bedömt att detta är något som faller utanför diskrimineringslagens skydd,
säger DO:s pressansvarige Clas Lundstedt.

Blev lite väl mycket på engelska
Det blev kanske lite väl mycket på engelska den här gången. Men jag var för lat och orkade inte sitta och översätta. Hoppas att det inte plågar er alltför mycket. För att slippa sådant får ni gärna själva skicka mig små saker som kan vara av intresse
för flera och som vi kan föra in på de här sidorna.

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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