
LØS er i daglig kontakt med GEN Ukraine, der mobiliserer for at støtte internt fordrevne ved at give husly i 
landets mange økolandsbyer, permakulturprojekter og andre steder. Vi vil udgive nogle af de opdateringer, 
vi modtager fra Maksym Zalevskyi, præsident for GEN Ukraine, som står i spidsen for mobiliseringen.   

BREV FRA UKRAINE:  
Brandslukning 
 
”Vi har mange mål at nå. De er overalt, og de bliver ved med at komme. Vi er nødt til at filtrere dem efter 
deres effektivitet: Hvad der skal komme først, og hvad der er det næste. For nu slukker vi brandene.”   

Lad os fokusere på opgaverne 
I går ringede jeg rundt til vores økosamfund og landsbyer, der nu er ’hot spots’. De sagde, at de ikke vidste, 
hvor længe de kunne følge med. Men de havde brug for en gryde og et transportabelt gaskomfur. 

Nogle kommenterer ofte, at frivilligt arbejde er et godt gemmested. Men jeg siger dig; det er den samme 
slags tjeneste som at være i hæren. Mænd uden færdigheder og erfaringer er ikke nødvendige i frontlinjen. 
Jeg kan være langt mere nyttig og effektiv her end hvor som helst ved en vejspærring med et våben.  

I går var vores samlede donationsbeløb (private donationer) på mere end 10.000 Euro og antallet af vores 
’safe centres’ er nået op på 70. Omkring 1000 mennesker har været i stand til at finde husly herigennem. 
Det ville ikke have været effektivt at styre sådan en mængde mennesker fra en vejafspærring. 
 
I går var det kun lørdag 
Jeg indså det først om aftenen, mens jeg talte med min bror. Samtalerne er mange og nogle er virkelig 
hårde, rent følelsesmæssigt. Mennesker har mistet deres hjem, nogle har lige nået at samle få ting i en 
taske, før de måtte tage afsted. I en landsby blev en familie med børn dræbt af bomber. Faren i familien 
kunne ikke acceptere, at hans familie var borte. Han forestillede sig, at de bare var blevet væk. Han leder 
efter dem. Det er nu to uger siden, jeg har kunnet få fat i ham.  

Jeg vil ikke skrive om triste ting 
Vi har mange mål at nå. De er overalt, og de bliver ved med at komme. Vi er nødt til at filtrere dem efter 
deres effektivitet og prioriteter: Hvad der skal komme først, og hvad der er det næste. For nu slukker vi 
brandene.   

Lad os opstarte flygtningeprojektet med at dyrke jorden og plante planter i fælleshaverne. Lad os starte et 
projekt med hurtig, bæredygtig genopbygning af det smadrede - og psykologisk støtte.  
 
Selvfølgelig, men lad os gøre det efter sejren. 

I øjeblikket har vi taktiske mål at forholde os til. I det mindste kan vi hjælpe den eksisterende mængde af 
flygtninge i tryghed og sørge for deres basale fornødenheder. 

Madrasser og støvler 
Vi har store behov, vi har brug for tingene og vi finder dem ikke så nemt. Eftersøgningen fortsætter.  
Der findes en mulighed for at købe og bringe dem fra et sted i nærheden af Chisinau.  

”- Vi har mange af de her ting!”, siger Camilla fra Danmark. Det lyder godt, men vi har ikke brug for dem i 
Danmark, heller ikke i Chisinau eller endda Odessa. Vi har brug for dem på de 70 steder fordelt over 1200 



km, og desværre er den vidunderlige Novaposhta (national leveringsservice) ikke i stand til at arbejde alle 
steder. 

De ting var nødvendige i går, og de bliver nødvendige i morgen. 

Der er problemer med evakuering, humanitære korridorer, gas, transport og i det hele taget at kunne 
komme frem til stederne. Vi kan ikke yde hjælp, alle steder. Vi har ikke de ressourcer. 

”Ved du, at de skød mod Frankivsk og Lviv-regionen?” Jeg ved det ikke. Det er ikke afgørende. Jeg 
beskæftiger mig ikke med nyheder. Undtagen dem, der påvirker vores lokaliteter og vores folks 
migrationer. Vi afventer, at der kommer nye mennesker. Vi forbereder boligerne. 

Med hver ny bombning i syd og øst flygter nye mennesker. Vi skal bare gøre vores arbejde og være de mest 
effektive, gøre vores bedste for at løse opgaverne.  

”Bombningen er så intens. Der vil snart ikke være nogen Kharkiv tilbage!”, siger Ira, mens vi udfylder 
skemaet over udbetalinger. Bombningen er intens nu, men vi har ting at gøre. Lad os fokusere på 
opgaverne. 
 
Alt bliver Ukraine. 
#StayWithUkraine 

…. 
Af Maksym Zalevskyi, præsident for GEN Ukraine 


