Föreläsning om Canadas ursprungsbefolkning
På söndagseftermiddagen den 17 juli fylldes den stora
salen i Slätafly skola till sista plats. Trots vackert
sommarväder hade mer än 50 personer infunnit sig
för att lyssna till Garry Gustavssons berättelse om
Canadas ursprungsbefolkning.
Garry bor i Thunder Bay, som ligger i
östra Canada nära den amerikanska gränsen.
Han besöker Sverige under en månads tid
och guidas runt av sin släkting Bengt-Göran Lexhagen
till olika släktingar och för att se platser,
som hans morfar Gunnar Gustavsson
växt upp på bl a i Slätafly.
Gunnar utvandrade till Canada 1929.
Han var då 20 år gammal. Han fick anställning
vid den canadensiska järnvägen.
Då Gunnar började arbetet fick han en spade
och blev tillsagd att inte släppa taget om den,
för det innebar i så fall att han skulle bli arbetslös.
Han arbetade sig upp längs med järnvägen
till Armstrong, där han träffade Josephine,
som tillhörde chippewa-stammen.
De bildade familj och fick 5 barn, 2 pojkar och 3 flickor.
Gunnar kom aldrig tillbaka till Sverige och avled 1992.
Till bilder och bildspel berättade Garry om
ursprungsbefolkningens hårda villkor.
Han tog bl a upp hur den canadensiska staten
behandlade barnen. De togs från föräldrarna
och sattes i hårda internatskolor för att omvandlas
till ”vita”. Där var de 10 månader per år utan
att träffa föräldrarna. Detta förde med sig stora
sociala problem, både vad gäller missbruk
och psykisk ohälsa senare i livet.
Eftersom Garry var första barnet till äldsta
dottern växte han enligt traditionen upp hos
sina morföräldrar Gunnar och Josephine.
Besökarna fick ta del av olika traditioner
vad gäller örter och ceremonier och fick också via
storbildsskärm se exempel på flera rituella danser.
Idag finns fortfarande stora problem hos
ursprungsbefolkningen såsom hög arbetslöshet,
trångboddhet och missbruk.
Trots detta finns hopp om en ljusare framtid.
Byalagets ordförande Kennert Fridolfsson framförde
ett stort tack för den intressanta föreläsningen.
Som avslutning serverade byalagets festkommitté
kaffe och smörgås.

