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Tom Porter ( Sakokwenionkwas “The One Who Wins”) is de oprichter, woordvoerder en 
spiritueel leider van de  Mohawk Community van Kanatsiohareke (Ga na jo ha lay gay) 
gelegen in de Mohawk Valley in de buurt van Fonda, New York sinds 1993. Hij is een lid 
van de Bear-stam van de Mohawk gemeenschap in Akwesasne. (Akwesasne, ook bekend 
als het St. Regis Mohawk Reservaat, uitgestrekt langs de New York State/Canadese grens 
nabij Massena, New York.) Hij is getrouwd met Alice Joe Porter die Choctaw is, en heeft 
zes kinderen.  

Tom "Sakokwenionkwas" Porter is sinds 1960 een nationaal bekend figuur in 
Indianen-land toen hij mede oprichter werd van de  “White Roots of Peace”, een reizende 
Universiteit van Indigenous Elders die door Noord Amerika rondreisden en traditioneel 
onderwijs gaven en Indianen aanmoedigden hun inheemse tradities te eerbiedigen en 
omarmen. Zich bewust wordend dat de Mohawk taal en -cultuur aan het uitsterven 
waren,  werd hij mede oprichter van de Akwesasne Freedom school.  

Tom wordt landelijk erkend als een compassievolle, humoristische en inspirerende 
spreker. Als onderwijzer heeft Tom les gegeven aan de Akwesasne Freedom school en 
Trent University en heeft als cultureel onderzoeker en consultant gewerkt voor de North 
American Indian Traveling College.  

Hij is 21 jaar lang een van de negen hoofden geweest van de Longhouse Council of 
Akwesasne, de traditionele overheid die de “Great Law of Peace” volgt; de grondwet van 
de confederatie die al eeuwen bestond voordat Europeanen naar Noord-Amerika 
kwamen. 

Leden van de confederatie zijn the Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondaga, Seneca en 
Tuscarora. De zes gemeenschappen van de Iroquois noemen zichzelf Haudenosaunee – 
mensen van de Longhouse. Hun matrimoniale (de vrouwelijke lijn)  stammenysteem en 
hun consistentie hebben tot de vroege feministische beweging geleid als ook grote 
denkers als Henry L. Morgan, Friedrich Engels en Benjamin Franklin geïnspireerd.  

Tom Porter is schrijver van vele boeken, waaronder “Our Ways” en “And Grandma said”. 
Hij heeft talrijke mensenrechten- en onderwijsonderscheidingen ontvangen en heeft drie 
eredoctoraten.  

Tom zal Duistland, Oostenrijk, Zwitserland, Italë, Nederland en België bezoeken. Hij zal 
vergezeld worden door zijn zoon Aroniennens, die traditioneel zanger is in het kwesasne 
Longhouse.  

Tom Porter zal zijn besprekingen beginnen met te bedanken voor de decennia lange 
Europese steun van de UN in Genève tot personen in het Europees. 

Onderwerpen van zijn betoog: 

● The Great Law of Peace – The Haudenosaunee Constitution: meer dan 800 jaar 
oud en nog steeds een model voor de toekomst 

● Tadodaho – een verhaal over goed en kwaad / een historisch monument in de 
geschiedenis van verzoening 

● The Clan Mothers:  bewaarders van evenwicht van het Longhouse Government 



● Welcome to this Earth – de geboorteceremonie 
● The Seven Generations – een concept over verantwoordelijkheid, duurzaamheid 

en ecologie 
● Giving a Voice to the Earth – de Haudenosaunee wereldvisie: alle wezens maken 

deel uit van deze wereld 


