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puberteten. Kiinalda hedder den ceremoni. 
Det er lidt som en konfirmation. Kiinalda 
bliver holdt, fire dage efter at pigen har 
fået sin første menstruation, og varer i fire 
dage.

»Jeg har slet ikke lyst til det. For jeg vil ikke 
være en kvinde endnu, men min bedstemor 
siger, at der nok ikke går så lang tid, før jeg 
skal have en Kiinalda-ceremoni. Måske når 
jeg bliver 14. Hver morgen skal man løbe 
hen til det nærmeste træ og tilbage igen, og 
så er der nogle ting, man ikke må spise, for 
eksempel sukker og salt. Den fjerde og sidste 
dag i ceremonien fortæller kvinderne fra ens 
familie en, hvordan man skal være og opføre 
sig som kvinde,« fortæller Calena, der bor i 
den lille by LeChee, hvor de fleste er indfødte 
amerikanere.

Calena skal lige tænke sig om, hvorvidt der 
er mere, der er anderledes for hende end for 
hendes hvide klassekammerater: 

»Jo!« indskyder hun.

Indfødt. Tea, Calena og Baya tilhører diné-folket, der også kaldes navajo-indianere, og som boede i USA længe før europæerne. De danser stammedanse, går til medicinmænd, og så er der det særlige Kiinalda-ritual for unge piger.

Vi er forbundet til jorden

»Når jeg besøger mine bedsteforældre i Virginia, virker det, som om de 
går mere op i at have ting, end vi gør. De er mere grådige,« siger Tea.
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»Der er en bestemt slags dukke, jeg ikke må få, 
fordi den tiltrækker de onde ånder.«

Mere amerikansk
Baya Meehan bor ligesom Calena og Tea i reservatet 
Navajo Nation tæt på Page. Hun er 36 år gammel og 
er flyttet tilbage til den lille farm, hvor hun voksede 
op med sine bedsteforældre, forældre, kusiner, fætre 
og brødre. Dengang boede de ti mennesker i en
hogan på størrelse med et lille kolonihavehus.

Hun har gået på den samme skole som Tea og 
Calena og synes, det er meget anderledes, end da hun 
var barn.

»Børnene er blevet mere amerikanske. Da jeg gik 
i skole, boede der flere hvide i byen, og vi var meget 
anderledes. Det var slet, slet ikke cool at være indfødt. 
Der blev set ned på os, og vi blev kaldt res’ies, som be-
tyder ’dem, der bor i reservatet’. Men selv om det ikke 
helt er sådan mere, betyder det, at de indfødte børn 
ligner de hvide mere. Nogle af os gør, hvad vi kan for 
at holde fast i vores kultur. Men vi kan nok ikke gøre 
så meget ved det. Det er sådan, udviklingen er.«

Hvad er et reservat?
Et reservat som Navajo 
Nation er et område, hvor 
indfødte amerikanere som 
Tea, Calena og Baya kan 
bo. Det har de fået som en 
slags erstatning for, at de 
indvandrere, der kom til USA 
fra Europa, erobrede deres 
land.

Det skete blandt andet, 
efter at USA vandt en krig 
over Mexico i 1848 og 
dermed overtog flere stater, 
der i dag er amerikanske: 
Californien, Arizona, Nevada, 
Texas og New Mexico. 
Så skulle de indfødte 

Området omkring byen Page, hvor Tea og Calena går i skole, tiltrækker millioner af turister hvert år.

Reservatet krydser fire amerikanske 
statsgrænser og er over halvanden gang 
så stort som Danmark. Men der bor kun 
knap 200.000 mennesker.

amerikanere ud. De fik 
besked på at gå 300 
kilometer hen til en slags lejr, 
mens deres huse og marker 
blev ødelagt. Mange af dem 
døde i lejrene af sygdom.

Senere fik de lov at vende 
tilbage, men fik kun en 
tiendedel af den jord, de 
oprindelig havde haft, og et 
andet sted, end der hvor de 
før havde hørt til. Siden har 
de indfødte amerikanere i 
Navajo Nation forhandlet 
med regeringen om, hvor 
grænserne for deres reservat 
skulle gå.

Diné, navajo, indfødt?
På deres eget sprog bruger 
Tea, Calena og Baya ordet 
diné om sig selv. Det betyder 
»folket« eller »børn af det 
hellige folk«. Navajo, som 
reservatet er opkaldt efter, er 
spaniernes ord for diné-folket, 
som de kaldte dem, da de 
kom til USA i 1500-tallet. Det 
udtales na-vu-ho og betyder 
»marker« på et andet indfødt 
sprog.

Mange kalder folk som 
Tea, Calena og Baya for 
indianere, fordi Christoffer 
Columbus først troede, at 
han var kommet til Indien, da 
han ankom til Amerika. Andre 
mennesker, blandt andet i 
USA, mener, at et bedre ord 
er indfødte amerikanere. 
Diné-folket og andre stammer 
boede trods alt i Amerika, før 
europæerne kom.

Eget sprog 

Næsten alle i Navajo Nation taler engelsk i dag, men knap 
150.000 mennesker taler stadig deres eget sprog, som 
hedder navajo. Hej hedder ya-at-eeh. 
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