
2 X 75 år!! 

Hva har Phoenix Indian Center og Fulbright til felles? Jo, ikke bare har de 75års-jubileum i 

år, men begge har en lang tradisjon for å fremme kulturforståelse. Fulbright gjennom 

utdanning og utveksling til USA og Phoenix Indian Center gjennom ulike workshop og kurs 

for grupper og organisasjoner som ønsker å omfavne kulturelt mangfold og lære mer om 

amerikanske indianeres historie. I tråd med Fulbright’s visjon om «Nations into people» 

ønsket jeg sammen med min mann å lære mere om den verdifulle innsatsen denne 

organisasjonen gjør for Amerikas indianere, og ikke minst utvide våre perspektiver og 

kunnskap rundt USA’s urbefolkning.  



 
Bilde: Senterets logo viser Fugl Føniks og en indianerfjær forent rundt byen Phoenix 

Phoenix Indian Center er den eldste og største ideelle organisasjonen for amerikanske 

indianere i sitt slag i USA. Senteret som ble dannet i 1947, er derfor et godt eksempel på en 

frivillig organisasjon som Toqueville allerede i 1835 definerte som et særfenomen ved 

amerikansk demokrati.  Senteret betjener den tredje største og raskest voksende amerikanske 

indianerbefolkningen i Phoenix-metroområdet med over 150 000 amerikanske indianere. De 



tilbyr tjenester innen arbeidsstyrkeutvikling, språk- og kulturberikelse, ungdomstjenester og 

rus- og selvmordsforebyggende programmer. I løpet av de 75 årene senteret har eksistert har 

de hjulpet godt over én million mennesker ved hjelp av frivillighetsarbeid. Som de fleste 

andre organisasjoner har også dette senteret vært rammet av COVID-19 pandemien og har 

vært stengt for offentligheten, men de har fortsatt sitt viktige arbeid for å hjelpe de innfødte. 

Et arbeid som kanskje har vært viktigere enn noen gang. I løpet av våren begynte de åpne opp 

igjen og etter en kort zoom møte med øverste leder for senteret fikk vi satt opp et fysisk møte 

ved senteret og et spennende møte med de som jobber der. 

 
Bilde: Ansatte ved Phoenix Indian Center 

 

  Tidlig en varm junimorgen møtte vi spent opp utenfor kontoret til Phoenix Indian 

Center i Arizona. Med 98 grader fahrenheit (ca 37 grader celsius) på målestokken var dette 

eksotisk nok for en Nordmann. Vi lo derfor ekstra godt da det første vi ble møtt med var 

«dere er heldige med været i dag, for det er ikke så varmt som det pleier». Vi ble møtt av 

Bridget K. Blixt (Director of Operations) og Micheon Gorman (Diné) (Director of 

Development) og fikk overrakt blomster til jubilanten som seg hør og bør. Micheon, som selv 

er Navajo indianer, ga oss en grundig og spennende innføring i senterets historie og virke før 

vi fikk en omvisning ved senteret. Vi fikk også anledning til å fortelle om Norge, vår 

urbefolkning, og om Fulbright Norge som også har 75 års jubileum i år. 



  

 

  Møte med Arizona og de ansatte ved Phoenix Indian Center stod i sterk kontrast til 

California hvor jeg har tilbrakt 1 år ved UC Berkeley. Det som gjorde sterkest inntrykk var 

historiene om mentale problemer og selvmord, rus problematikk og fattigdom. Mange av 

senterets brukere sliter med betydelige personlige utfordringer slik som det å flytte fra 

tradisjonelt stammehjemland til stort byområde som er et ukjent miljø, mangel på 

jobberfaring, eller hull i cv, ufullstendig utdanning (f.eks. frafall på videregående skole) eller 

det å komme seg etter misbruk. Mange blant indianeren bor avsides til og uten tilgang på 

vann og elektrisitet. Senteret bidrar derfor med transport, opplæring, tilskudd og hjelp til sted 

å bo. Micheon fortalte også om språkbarrierer og en generell mistro til styresett og hvor 

senteret jobber aktivt med å få folk til å forstå hvordan og betydningen av å jobbe med 

myndighetene og ikke mot. Pga mangel på transport er det for eksempel mange som ikke får 

stemt og senteret tilbyr seg å kjøre samtidig som de viser hvor viktig det er å involvere seg i 

samfunnspolitiske debatter for selv å kunne bli hørt. Kulturforståelsen går begge veier og 

senteret jobber under filosofien «Cultur is prevention» hvor ønsket er at indianerne gjennom 

å finne tilbake til sin egen kultur også kan oppnå bedre helse og velvære. Som Micheon 

beskriver er ikke sukker og hvete en del av Indianernes kosthold opprinnelig. Gjennom 

regelmessig «story telling», både historiske og personlige, ønsker de å øke forståelsen, men 

også respekten og troen på egen kultur. Den største gruppa med brukere er ungdom som har 

stor drop out rate fra skole og som sliter med høy arbeidsledighet. Senteret tilbyr derfor 



jobbtrening, pc til utlån, kurs i cv skriving etc for å hjelpe ungdom til å skape seg sitt eget liv. 

På vår omvisning fikk vi selv se flere ungdommer som satt og lånte senterets sine pc’er i 

foajéen. 

 

Bilde: Presentasjon av senteret. Fra venstre, Micheon Gorman, Bridget K. Blixt og Siw Tone 

Innstrand 

Senterets 29 ansatte har hjulpet nesten alle urbane amerikanske indianere på en eller 

annen måte i storbyen Phoenix, enten direkte eller indirekte. På spørsmål fra oss hvordan 

COVID-19 har påvirket indianerne og senteret får vi vite at indianerne har vært hardt rammet 

av pandemien. Mangel på informasjon, språkbarrierer og kultur forståelse har gjort at 

pandemien har rammet hardt. Senteret og dens frivillige har derfor jobbet med å oversette og 

distribuere viktig informasjon om vaksine og sikkerhetsmessige tiltak. De har også samlet inn 

og kjørt ut vann og mat til de som ikke kommer seg ut for å handle selv eller ikke har råd, og 

gitt transport til de som vi ta vaksine. På den andre side trekker de frem at pandemien har satt 

fokus på Indianerens situasjon og belyst strukturelle problem som også var til stede før 

pandemien slik som mangel på vann og strøm. De mener også at det har vært med på å 



redusere stigma rundt mental helse. Tradisjonelt er det et stigma og problematisk å snakke 

om sykdom og død blant urbefolkningen da de tror på karma og at dette kan falle tilbake på 

dem. Mangel på tillitt til moderne medisin og styresett har tidligere gitt motstand. Senteret 

har derfor jobbet med å fremme kulturforståelse blant både blant tradisjonelle healere og 

moderen medisin og forsøkt å forene disse.  

 

Bilde. Omvisning på senteret. Fra venstre: Micheon Gorman, og Siw Tone Innstrand 

Gjennom jubileumsåret vil senteret markere sitt arbeid og engasjement gjennom ulike 

arrangement slik som kulturelle sang- og dansekvelder og familiefokuserte samlinger. I 

oktober skal de arrangere en større Pow-wow både for å markere dette jubileet og for å kunne 

samle inn penger til videre arbeid. (En pow wow er en hellig sosial sammenkomst holdt av 

mange nordamerikanske urbefolkningssamfunn. En moderne pow wow er en spesifikk type 

begivenhet for indianere for å møte og danse, synge, sosialisere og hedre deres kulturer.) 

Denne skulle vi gjerne ha deltatt på, men da er vi desverre hjemme i Norge igjen.  



 
Bilde: «Navajo meets Fulbright» 

 

Vi satt igjen med mange inntrykk etter vårt møte med senteret og opplevelsen satte 

resten av vår reise i et nytt lys.  Da vi kjørte nordover fra Phoenix, gjennom Arizona og opp 

til Utah kunne vi selv se det øde landskapet og bedre forstå problemene rundt mangel på 

transport, kommunikasjon, vann og elektrisitet og kanskje der igjennom ensomhet, mentale 



utfordringer og rusproblematikk. For mange Indianere har mistet sitt eget livsgrunnlag og 

mange har hatt det vanskelig med å tilpasse seg den amerikanske levemåten. Langs veien så 

vi flere som solgte hjemmelagede smykker og klær, men dette er ikke nok å overleve på. 

Antilope canyon, som er et yndet turistmål, ligger i et Navajo-reservoar, og drives av 

indianerne selv. Å kunne besøke dette og betale noe tilbake var derfor et perfekt punktum for 

en spennende kultur reise og historisk vandring rundt USAs urbefolkning. Vi ønsker å takke 

Phoenix Indian Center for å gi oss et lite innblikk i Indianernes hverdag og organisasjonens 

arbeide, samtidig som vi ønsker å takke Fulbright for denne muligheten! 



 
Bilde: Navajo indianerdans utenfor Antelope Canyon 

 



  

 

Bilde: Antelope Canyon, Navajo land 

 

 

 

Bilde: Navajo land, øde landskap 


