Mohawkier söker diabetesbehandling
David Sommerstein, ncpr (north country public radio)

Enligt federal statistik har 17 procent av USAs
ursprungsfolk diabetes. Det är mer än dubbelt så många
som bland den vita befolkningen. På Mohawkreservatet
Akwesasne i närheten av Massena har hälften av
befolkningen över 65 år diabetes.
Mohawkstammen i St. Regis har tagit ett ovanligt steg
för att ta itu med sjukdomen. I april ledde Mohawkhövdingar
en delegation till Kuba, där läkare har banat väg för ett nytt
sätt att behandla ett mycket farligt symptom på diabetes.
Diabetes kan orsaka fotsår, s.k. diabetesfot. De är
smärtsamma och, om de inte behandlas, blir de så allvarliga
att tår eller hela foten måste amputeras. Hövding Beverly
Cook från St. Regis Mohawkstam sade att detta kan
ödelägga en diabetikers liv och familjens, då det leder till
”förlorad arbetsförmåga och personlig chock och trauma.”
Stammen har redan en vårdenhet för diabetessår i
Akwesasne, men hövdingarna hade hört talas om den nya
behandlingsform som utvecklats av forskare på Kuba,
med ett läkemedel kallat Heberprot-P. Så de reste till
Havanna för att lära sig mer. Cook var imponerad . ”Denna
behandling skulle definitivt hjälpa. Vi såg allvarliga fotsår
av grad 4 och 5 som läkte inom 45 dagar”, sade hon.
Problemet är att läkemedlet inte lagligen får importeras
till USA ännu pga blockaden mot Kuba, fastän det redan
används i ett drygt tjugotal länder i världen.
Cook hoppas att besöket ska sätta press på regeringen
att godkänna läkemedlet och tillhandahålla finansiering för
att köpa den. ”Våra folk ska inte undanhållas information
om detta läkemedel och inte heller att få tillgång till det”,
sa hon.
Denna kontakt mellan Mohawkstammen och Kuba
kan tyckas märklig, men hövding Eric Thompson sade
att det finns en intressant historia om kontakter mellan de
två folken. En irokesisk delegation, ledd av ”en Tuscarora
vid namn Mad Bear Anderson”, säger Thompson, reste till
Havanna strax efter Fidel Castros revolution för att erkänna
den nya regeringen. ”Kubanerna frågade då vad de kunde
göra för vårt folk. Vi sa att vi skulle behöva deras hjälp att
bli erkända internationellt.”
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Hövdingarna Eric Thompson och Beverly Cook från
Mohawkstammen i St. Regis efter mötet med det kubanska
företag som utvecklat Heberprot-P. ”Att få tillgång till denna
behandling kräver politisk vilja”, sa Thompson. ”Vi skulle
försumma vår plikt om vi inte tog reda på hur vi kan få
tillgång till detta läkemedel”, sa Cook.

Enligt Thompson lade detta besök grunden till att Kuba
stödde FNs ”Deklaration om ursprungsfolkens rättigheter”,
som ratificerades 2007.
Hövding Cook sade att indianstammarna kan identifiera
sig med Kubas folk och att deras kamp för överlevnad och
framsteg trots USAs blockad liknar ursprungsfolkens.
”Mot bakgrund av allt detta lidande tycker jag att det är
mycket inspirerande att de är så uthålliga och strålande”,
sade hon.
Cook hoppas att de från besöket kommer att få med
sig hem något av denna motståndskraft , för att hjälpa
människor med diabetes i Akwesasne.
Översättning Christine Vaple
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