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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

Jo, nu börjar det. Vitsipporna breder ut sig som en
matta i hela Ramlösaparken. Korpens ungar står på bokanten och flygtränar samtidigt som de tjatar på föräldrarna att komma med mera mat. Vi tycks ha fått en liten
invasion av fågelarten Svarthätta här hos oss i år. Jag har
sett flera exemplar de senaste dagarna, från att aldrig
tidigare har sett några här nere. Alla andra flyttfåglar är
också komna. Det är bara svalorna vi väntar på. Och
möjligen näktergalen, för den har jag inte hört ännu.
Kommer normalt i maj.
Har rivit upp gräsmattan i år och håller på att reparera den. Ser inte så skojig ut just nu, men ska väl förhoppningsvis bli bra så småningom. Gråsparvarna satt på
parad när jag kom hem med gräsfröpåsen och sedan har
de inte givit mig en lugn stund. Jag hörde tydligt att de
tjatade: Öppna påsen… Ska du inte öppna påsen snart…
Och nu när jag har gjort det och börjat preparera de
största glesa gräsmattefläckarna så är de som galna. De
äter gräsfrön nu så att det står ut genom öronen på dem!
Förberedelserna är i full gång för vår medlemsträff.
Hoppas vi får fint väder. Som det ser ut nu kommer vi,
efter att ha fått ett återbud, att vara 23 stycken på fredagen och 25 på lördagen. Det är en rätt så stor grupp men
vi ser fram emot att träffa alla. Allra helst som att vi har
ett par förstagångsdeltagare med oss den här gången.
Alla ska känna sig välkomna!
På indianfronten har vi inte så mycket nytt att rapportera. Min normala informationskanal ”Indian Country
Today” har visserligen nu startats upp igen, men det har
inte blivit någon riktig fart på deras rapportering ännu.
Sommarhälsningar önskar BERTIL THÖRN
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Fortsatta problem med mailutskick
Trots att jag tror att jag har lyckats återskapa de flesta medlemmars mailadresser, så
har jag i samband med utsändningen av de två senaste informationsutskicken haft väldiga
problem med mail som eventuellt inte har gått fram. Åtminstone om man ska tro på den
strida ström av felmeddelande som dyker upp ett antal dagar efter att jag har tryckt på
skickaknappen. Och det är inte bara en sorts felmeddelanden. Nej det är en rik flora av texter som man förväntas kunna tolka. Eller vad sägs om det här:
”Deferred: 421 4.7.0 [TSS04] Messages from 91.136.10.81 temporarily deferred due to
user complaints”. Vadå!? ”user complaints”! Vad är det för klagomål som avses? Och vem är
det som ordet ”user (användare)” syftar på i det här fallet? Är det jag eller mailets mottagare? Vad ska jag göra för att undvika en sådan här felorsak? Eller den här:
”Deferred: Connection timed out with mx.lu.se. Warning: message still undelivered after 4
hours. Will keep trying until message is 5 days old”. Betyder det att jag ska sitta och vänta i
upp till fem dagar innan jag vet om mailet har gått fram eller ej? Och hur får jag då veta om
mottagaren till slut fick sitt mail eller ej under någon av de här fem dagarna?
Eller som i det här fallet, där det åtminstone verkar vara klart att jag själv måste skicka om
mailet senare:
” Deferred: 451 Temporary failure, please try again later”. Ännu mera förbryllad känner jag
mig inför en sådan här kryptisk felsignal:
”Deferred: 452 4.5.3 Recipients belong to multiple regions ATTR38 [HE1EUR02FT062.eopEUR02.prod. protection.outlook.com]”. Eller som den här: ” Deferred: 452 4.3.1 Insufficient
system storage ... while talking to hotmail-com.olc.protection.outlook.com.: ” .

Men så finns det ju förvisso enstaka signaler som går att begripa, som det här:
”reason: 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable. [DB5EUR03FT027.eop
-EUR03.prod.protection. outlook.com ”, eller den här; ”User unknown”. Här förstår jag ju att
jag antingen har skrivit en felaktig mailadress, eller så har mottagaren bytt adress och inte
meddelat mig sin nya.
Slutligen vill jag visa er vad systemteknikerna tydligen vill tala om för mig vad som är orsak
till allt det här. Men vem i hela världen fattar ett smack av detta:
<<< 451 4.5.0 Error in processing, id=09905-19, spam-wb-list FAILED: sql exec: err=1356,
HY000, DBD::mysql::st execute failed: View 'amavis.mailaddr' references invalid table(s) or
column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them at (eval 131) line
173. at (eval 132) line 333. ... while talking to spamfix103.infracom.se.:
Det enda jag tycker mig känna igen här är ordet ”spam (skräppost)”. Och om det är som
jag tror, så är det kanske här mycket av problemet ligger. Har en känsla av att alla serverbolag har tagit till sig av kritiken över all skräppost, oönskade annonser, bluffmail och annat
skräp som dagligen belamrar alla E-postmottagares inkorgar. För att slippa få dåligt rykte
har man då börjat experimentera med olika sorters spärrar, bortsorteringar och andra mer
eller mindre smarta system för att selektera bort vad man tror mottagarna skulle vilja slippa
att få i sina inkorgar. Ett sådant utsorteringskriterium tycks vara att stoppa olika former av
massutskick. Och jag kan ha förståelse för om ett kinesiskt företag bara på vinst och förlust
diktar ihop en produktannons om någon löjlig liten produkt som de inbillar sig att de kan
sälja till ett par hundra miljoner människor i hela världen och då gör ett massutskick till alla
dessa människor (vilket inte kostar något, bara de har lyckats att skaffa sig adresserna).
Dels innebär det här att en mängd människor drabbas av oönskad mail i sina inkorgar och
blir arga på det system som tvingar dem att brottas med eländet. Men - och det är kanske
det viktigaste - serverbolagens datorer får jobba ihjäl sig för att distribuera dessa mängder
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av för de flesta mottagare meningslösa meddelanden. Det stjäl alltså värdefull datorkapacitet för bolagen!
Men hur i herrans namn ska jag kunna hålla reda på alla de här olika felen som dessa till synes tafatta försök av bolagen, att på egen hand lyckas lista ut vad mottagarna vill ha och
inte vill ha, resulterar i för mig som en seriös leverantör av information till en avgränsad
grupp. En grupp som jag vet eftersöker denna information?
Jag vet att jag inte är ensam om att ha de här problemen. För om man söker på olika chattsidor så visar det sig att det är många som frågar sig samma sak. Vad är det som gäller hos
olika serverbolag vid massutskick? Och här finns massor av gissningar, allt ifrån hur många
tecken man kan skicka i varje mail. Hur många adresser man kan skicka till samtidigt. Hur
många tecken eller kompletta mail man skicka under en och samma dag. Med mera.. med
mera. Och det verkar inte gå att få något besked från de olika bolagen heller. Något som
gör att jag misstänker att det helt enkelt inte finns någon gemensam strategi för det här,
utan vi är utlämnade åt de olika bolagens godtycke och experimentlusta. Är det någon av er
medlemmar som också har upplevt det här? Och vad har ni då gjort åt det? Borde man inte
som en seriös förening kunna få - eller till och med köpa sig - ett tillstånd att vid vissa tider
få sända ett visst antal gruppmail till ett visst antal namngivna mottagare, eller att från en
”godkänd” avsändaradress ha rätten att sända en viss mängd sådana gruppmail inom en
viss tidsrymd. Till exempel per dag, eller vecka… eller?
Slutligen, hur ska jag kunna få reda på vad det är hos mig eller hos mottagarna som brister? Och hur ska jag kunna hålla isär och bevaka de mail som tydligen ligger under löpande
process i upp till fem dagar, innan jag vet om mailet har kommit fram. Och vad gör jag med
alla de felsignaler som jag inte ens begriper? Har dessa mail över huvud taget kommit fram,
eller ej. Jag har faktiskt även haft sådana fall, där jag genom att jag har fått svar från mottagaren, ändå har förstått att mitt mail faktiskt kommit fram - och det trots felsignal!
Hur ska jag slutligen kunna få fram signalen till de som jag har fel mailadress till? Då återstår bara telefon (om jag har ett telefonnummer) eller att skicka ett brev med snigelposten.
För det hjälper ju inte att jag här spyr min galla över allt krångel och försöker att tala om för
er att jag har skickat mail till er om ni inte ens får ett sådant mail!
Antal medlemmar
Ni som regelbundet tittar in på vår hemsida vet att vi nu har ökat medlemsantalet till
138 medlemmar. Och det är en av våra tidigare medlemmar som nu har valt att förnya sin
prenumeration på vår medlemstidskrift. Det är vi glada för, samtidigt som det ändå är 14 av
våra tidigare medlemmar som ännu inte har valt att fortsätta sina prenumerationer.
Med den ekonomiska situation vi nu har, så är vi förvisso inte längre så beroende av antalet
betalande medlemmar, även om de pengar ni betalar i form av ”medlemsavgifter” egentligen bara motsvarar självkostnaden för att producera och distribuera vår medlemstidskrift.
Men vi har nu, efter de pryl– och bokauktioner vi har genomfört, sådana marginaler att vi
kommer att kunna leva vidare under en längre tid, även om vi skulle gå back på tidskriftsproduktionen en aning varje år.
Samtidigt måste vi vara medvetna om att det även finns andra faktorer som styr hur länge
klubben kommer att finnas till. Och det sätter en tidsgräns oavsett om pengarna räcker eller
inte. Det hänger naturligtvis samman med att organisationen ser ut som den gör. Det vill
säga, att det är jag personligen som gör det mesta. Självpåtaget må så vara, men vi har
aldrig diskuterat någon annan form. Så om vi vill att organisationen ska överleva mig, så
borde vi snart börja titta på hur den i stället borde fungera. Vilka som är villiga att ta vid
och hur det överförandet ska gå till. Även tryckaren är en kritisk faktor, då vi är lika gamla.
Det här är naturligtvis (eller ska vi kanske säga - förhoppningsvis) inte dagsaktuellt. Men
alla vet att tiden inte står stilla. Eller som arapahoindianen Lame Beaver i filmen
”Centennial” säger: ”only the rocks live forever”! (Jag tror åtminstone det var han)
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Speciell minnesdag för mördade och saknade indianska kvinnor
Under april månad har Senaten enhälligt beslutat att utse dagen den 5 maj som en dag för
att uppmärksamma alla mördade och försvunna indianska kvinnor och flickor i USA. Dagen
är döpt till ”National Day Of Awareness For Missing And Murdered Native Women And Girls”.
En dag som från och med nu alltid ska uppmärksammas i olika former just den 5 maj varje
år.
Det var en enhetlig senatskommitté som stod bakom beslutet och den republikanske senatorn John Hoeven, från North Dakota, ordförande i senatskommittén för indianska frågor,
samt de demokratiska senatorerna Heidi Heitkamp, från North Dakota och Elizabeth Warren, från Massachusetts, var de som hade drivit frågan.
"Denna epidemi av saknade och mördade indianska kvinnor och flickor har på ett mycket
tragiskt sätt drabbat familjer och samhällen i hela det indiska landet, inte minst i North Dakota," sade Hoeven. "Men genom att stå enade bakom det här beslutet ökar vi medvetenheten och kan därmed förhoppningsvis främja lösningar för att förebygga och bekämpa exploatering och våld som så många indianska kvinnor ställs inför", sa han. "Med den här nationella medvetenhetsdagen riktar vi nu ljuset tydligt på denna kris, samtidigt som det får
oss att minnas de kvinnor och flickor som redan drabbats. På det sättet kan det ses som en
dubbelriktad insats för att främja tillskapandet av system och regler som bättre skyddar utsatta indianska kvinnor och flickor."
Som ordförande i senatskommittén för indiska frågor har Hoeven nyligen även säkrat en
bestämmelse för att kräva att ett uttag av tre procent från brottsofferfonden ges direkt till
indianska stammar. Ett belopp som skulle ge nästan 132 miljoner dollar per år i bistånd att
fördela bland drabbade stammedlemmar.
Hoeven har också genomfört flera utskottsutfrågningar om andra för indianstammarna viktiga frågor kring allmän säkerhet. Däribland en genomlysning i North Dakota om indiansk
ungdomssäkerhet och en annan om bekämpandet av människohandel i det indianska samhället.
Senator Heitkamp har samtidigt startat en mediekampanj under hashtag #NotInvisible på
sociala medier. En kampanj som har fått mycket stort genomslag. Kampanjen ger upplysningar om en ny lagstiftning vars samlingsnamn har blivit ”Savannah's Act” och som riktar
in sig på just problematiken kring saknade och mördade indianska kvinnor i Nordamerika.
Senator Heitkamp trycker på vikten av att dessa frågor uppmärksammas stort och hon säger:
"Problemen med den stora mängden försvunna och mördade indianska kvinnor har blivit till
en ren epidemi och om vi inte omgående får till stånd en nationell medvetenhet och en saklig diskussion om detta, kommer vi aldrig att kunna förhindra sådana tragedier eller att
kunna skapa rättvisa för dess offer. Den nationella dagen för medvetenhet om saknade och
mördade indianska kvinnor och flickor är ett tillfälle att just öka denna medvetenhet, på
samma sätt som jag har gjort med #NotInvisible kampanjen och genom lagstiftning som
Savannah’s Act. Ingen kan undgå att inte bli upprörd av att höra historierna och se statistiken och att samtidigt veta att ingen åtgärd har vidtagits, så därför uppmanar jag nu alla att
ta sig tid den 5 maj att läsa om Savanna LaFontaine-Greywind, Monica Wickre, Stella Marie
Trottier-Graves, Lakota Rae Renville, Lindsay Vivier White och otaliga andra som blivit offer
för denna epidemi. Vi är skyldiga dem att inte bara komma ihåg, men faktiskt också vidta
åtgärder för att förhindra dessa vidriga brott i framtiden."
Samtidigt som det gjorts stora ansträngningar i Kanada för att skapa medvetenhet om saknade och mördade indianska kvinnor och flickor, vilket lett fram till en nationell kanadensisk
utredning, är det nu fattade senatsbeslutet, att instifta en minnesdag, den första lagstiftningsåtgärden i sitt slag i USA.
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President Trump ger sig inte
Trots att president Trump gick på pumpen och inte lyckades genomdriva kraftiga budgetnedskärningar i anslagen till det indianska samhället, så aviserar han nu ett nytt angrepp
från ett helt annat håll. Och den här gången är det ett helt revolutionerande grepp han försöker ta. Han tänker sig nämligen att man bara med ett klubbslag ska sudda ut det helt avgörandet förhållandet mellan det vita samhället och det indianska. Det grundfundament som
har varit gällande och fastslaget i landets konstitution ända sedan den skrevs 1776. En
orubblig grundbult i förhållningssättet mellan USAs vita myndigheter och de indianska
stammarna.
I konstitutionen står det nämligen att de indianska folken ska ha samma ställning
gentemot USAs regering och parlament som främmande stater har. Indianer är visserligen
amerikanska medborgare sedan 1924, men de har ändå en särställning i förhållande till USA
som vilket annat land som helst har. Myndigheterna är således skyldiga att förhandla med
indianernas ledningar och har alltså ingen rätt att bara genomdriva sina egna beslut. Det är
just det som presidenten nu har bestämt sig för att göra. Alltså bara köra över indianerna
som om det här förhållningssättet inte längre fanns. Om han gör det kommer han alltså i
praktiken att bryta mot konstitutionen. Men sättet han tänker sig att göra det här på är en
juridisk fint. Han (eller hans anhang) har kläckt idén att indianer ska betraktas som en ras i
stället för dom suveräna främmande stater! I amerikansk lagstiftning är det inskrivet att
amerikanska medborgare oavsett ras ska behandlas lika. Alltså tänker han sig att det ska
inte gå för indianerna att förhandla sig till andra sjukvårdsbidrag än vad USAs vita, svarta
och gula raser som lever ute i samhället har. Därmed skulle samma nedskärningar i sjukförmåner komma att gälla även på indianska reservaten! Och han skulle inte längre vara bunden av de speciella avtal myndigheterna har haft med indianerna!
Om han lyckas att driva igenom det här så kommer det att bli en fullständig katastrof
för indianerna. De skulle med den ordningen knappast ha någon sjukvård värd namnet på
reservaten, då de stammarna inte har några sådana inkomster att de själva skulle kunna
finansiera sjukhus, åldringsvård eller skolor. Sådana institutioner som enligt gällande avtal
alltid har betalats av staten i form av budgeterade bidragssystem.
I förlängningen av det här skulle man plötsligt stå inför ett scenario där indianernas
hela särställning undergrävs och man kan ju fråga sig om den yttersta konsekvensen måste
bli att man helt enkelt avskaffar ”begreppet” indianer, slopar allt vad indianskt självstyre heter, stänger ner hela organisationen med den administration som kallas Indian Bureau och
kanske till och med slopar de indianska reservaten. Men om president Trump verkligen har
kunnat tänka så långt är väl tveksamt. Han verkar ju bara vara intresserad av att snabbt
genomföra varje idé som dyker upp i hans huvud och som kortsiktigt påverkar det ekonomiska resultatet. Konsekvenser tycks han ha svårt att överskåda.
Skogsbrandsäsongen startar
Just nu pågår en hotande skogsbrand i
Coconino County längs Highway 87 straxt söder om staden Flagstaff, Arizona. Kommunens sheriffkontor har låtit utfärda evakueringsorder till några hundratal boende i området. 500 fastigheter anses just nu ligga i
riskzonen.
Samtidigt har man på Twin Arrows Navajo Casino and Resort, i staden Flagstaff,
tillsammans med Röda Korset inrättat ett
center för att kunna ta emot evakuerade som
behöver ha någonstans att ta vägen.
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Månadens konstnär
Mort Kunstler, född 1927, en av de skickligaste målarna av historiska motiv. Han målade företrädesvis motiv från Inbördeskriget, men har också gjort ett antal närmast dokumentariska motiv från indiankrigens dagar. Som här ”Slaget vid Little Bighorn”. Där under
”Apache Scout” och ”Buffalo Hunt”.
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