Leonard Peltier:

”Jag är Obamas
politiska fånge”
Under Eisenhower-administrationens sista år antogs
en resolution i kongressen i
USA om att alla indianreservat skulle upphöra och alla
indianer evakueras från sitt
land och in i städerna. Indianerna gavs två val: att flytta
eller svälta.
Senare skulle domstolar förklara
denna politik som olaglig. Men på
1950-talet kunde USA:s regering
genomföra sin inhumana politik
och stänga av reservatens redan
tidigare magra tillgångar på mat
och förnödenheter – den lilla ”betalning” de hade lovat indianerna i
fördragen för att kompensera indianerna för hela den vida och heliga
kontinent de hade stulit.
Indianerna erbjöds pengar för
att lämna sitt land och flytta in till
städer som Minneapolis, Milwaukee, Cleveland, Los Angeles och
Chicago – där de mötte arbetslöshet, fattigdom, hopplöshet och förtvivlan på de slitna gatorna i USA:s
innerstadsslum.
Leonard Peltier var 14 år vid
den här tiden. Tillsammans med
sin far deltog han i möten på reservatet för att diskutera regeringens
beslut att utplåna Turtle Mountain.
Han minns att en ojibwa-kvinna,
en kusin, ställde sig upp och argt
frågade, med hög, känslomässig
och tårfylld röst: ”Var är våra krigare? Varför ställer de sig inte upp
och slåss för vårt svältande folk?”
”Det här skickade en elektrisk
stöt genom mig – ända från hjässan, genom ryggraden och ner till
fotsulorna”, säger Leonard Peltier.
”Det var som en uppenbarelse för
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mig – det fanns något viktigt man
kunde göra i sitt liv, något viktigare än att leva bara sitt eget egoistiska lilla liv dag efter dag. Ja, det
fanns något viktigare än lilla du:
ditt folk. Du skulle faktiskt kunna
ställa dig upp och slåss för dem...
och som jag förstod senare, för alla
indianfolk, för alla ursprungsfolk
och för alla människor med ett gott
hjärta. Jag bestämde där och då att
jag skulle bli en krigare och att jag
alltid skulle arbeta för att hjälpa
mitt folk. Det är ett löfte jag gjort
mitt bästa att hålla”. (Ur: www.
whoisleonardpeltier.info/index1.
htm)
Många har följt vad som hänt
sedan – över hans deltagande i
AIM (American Indian Movement), genom förföljelsen av den
rörelsen från FBI:s sida och fram
till den punkt då Leonard Peltier
blir anklagad för och döms för
mord på två FBI-agenter. Han har
nu suttit över 30 år i fängelse –
oskyldigt dömd enligt de flesta.
Nelson Mandela och andra har
vädjat om hans frigivning. Även
Föreningen Fjärde Världen har
engagerat sig och skickat brev med
den innebörden.

Ola Persson
Leonard Peltier skrev den 11 september 2009 apropå att hans senaste ansökan om permission fått
avslag bland annat:
”I USA kan det inte finnas några
politiska fångar, bara sådana som

vederbörligen dömts som skyldiga
i domstol. Det anses för kontroversiellt att offentligt fundera på
att den federala regeringen kanske
förfalskar och hemlighåller bevis
för att nedslå de som ses som politiska fiender. Men det är ett bevisbart faktum hela vägen i mitt fall.”
Peltier skriver vidare att han
är Barack Obamas politiska fånge
nu, och att han hoppas och ber att
Obama ska hålla fast vid idealen
som drev honom att ställa upp som
presidentkandidat. Obamas budskap under valkampanjen var ju att
amerikanarna själva måste ta itu
med problemen för att åstadkomma en förändring. Genom engagemang i sina egna samhällen och
genom att pressa sina ledare kan
de åstadkomma de ändringar som
behövs. Peltier manar människor
till att stötta ”The Leonard Peltier
Defense Offense Committee”, och
avslutar med att tacka alla de som
stöttat honom genom alla år, och
”Vi får aldrig förlora hoppet i vår
kamp för frihet. I Crazy Horses
anda, Leonard Peltier”
Hela den engelska texten finns
att läsa på www.whoisleonardpeltier.info/Leonard_Peltier_Statement.htm.
Fotnot:
Crazy Horse var en berömd siouxhövding, närmare bestämt lakota, och
krigare som levde cirka 1840 till september 1877. Han är mest känd för sitt deltagande vid striden vid Little Big Horn i juni
1876. Hans lakotanamn, Thasúnke Witkó
betyder bokstavligen ”Hans-häst-är-tokig”.
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