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Brev N6
Sorte og hvide dage 

  Vi er i bjergene. Det er intenst her nu. Endnu en gruppe flygtninge ankom 
i går kl. 01.00 om natten. Andriy (indbygger fra Tepla Goras økosamfund) hent-
ede dem, og han er nu komplet udmattet. Jeg faldt i søvn kl. 23.00.

 Og naturen… Tjah, naturen er smuk her… Der er roligt og relativt sikkert 
her. Hvis det ikke var for nyhederne i TV og de mange flygtninge, der ankommer 
hver eneste dag, kunne de lokale her sandsynligvis fortsætte med at leve deres 
daglige liv uden at lægge ret synderligt mærke til krigen. Men den eksisterer og 
området er fuldt af ’nytilkomne beboere’ i økolandsbyen.

 De opkøber mad og alt andet. Og butikkerne kan ikke følge med. Min ven 
er beskæftiget i transportbranchen. Han siger, at vi har problemer, da de store 
varehuse allerede er tomme. Der er stadig nogle varer tilbage, men det varer kun 
én uge eller to mere. De små lokale producenter redder situationen. Men her 
i Kosiv, i Ivano-Frankivsk området, drikker de unge stadig latte og spiser deres 
velsmagende desserter i ’Gossip Girl’ caféen.

Frivillige har også brug for at komme sig 

 Der er ankommet en gruppe fra Ivan-Frankivsk, bogstavelig talt bare for 
en enkelt nat, for lige at genoplade batterierne. For at få et sceneskift og derefter 
tage tilbage til kampen igen. Alle har deres helt egen kamp. Vores frivilligcentre 
er ligesom myretuer, hvor magien med at styrke hæren og redde liv udfolder sig.
 

 Bjergene har deres helt egen magi
 

 Bjergene omslutter stedet og tiltrækker sig vores opmærksomhed, lige 
så meget de kan, væk fra krigens kaos og alle de frygtelige nyheder. De får os 
til at skifte synsfelt. De får os til at fokusere vores opmærksomhed på naturens 
opvågnen, på begyndelsen af en ny livscyklus. Og på en daglig rutine.

 I går tog jeg en gruppe frivillige op på bjerget for at se solnedgangen. Vi 
stod der i tavshed, vores hænder rakte ud mod hinanden og vi bøjede sammen 
hovederne. Nogle græd og hviskede med tårerne trillende ned ad ansigtet. 
Dette er sådan, vores karpatiske zen ser ud lige nu (*Karpaterbjergene – en 
bjergkæde i det vestlige Ukraine).
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  Dagene flyver afsted fulde af bekymringer

 Vandet er frossent og hverken kedler eller toiletter virker. Derfor samler vi 
vand i spande fra alle brønde. Det fryser om natten og de kolde huse skal opvar-
mes længe for at undgå, at vi også fryser inden døre.

 Den første nat frøs vi alle og havde ingen ekstra tæpper til at redde os. 
Jeg vil skrive om vejen og levering af de humanitære fornødenheder i et særskilt 
brev. 

 Det er meget lig med traileren for ’Mig, Sejren og Berlin’ (*film om Kuzma 
Skriabin – en berømt ukrainsk musiker). Saunaen svigtede os også. Det må have 
taget en hel dag at varme den op. Derfor blev den ikke varmet godt nok op…. Så 
vi vaskede os fra en stor gryde med varmt vand.
  

Fremmedes roller 

 Vi fortsætter med at støtte vore økosamfund økonomisk og nu også med 
humanitær nødhjælp fra Danmark. Og chat-rummene koger af behov og nu 
også en masse konflikter. Folk kan ikke tackle deres roller.

 Som det med rette blev forudsagt, var de første, der fejlede, de, der havde 
gjort sig bemærket som positivt tænkende, f.eks. psykologer og eksperter i kom-
munikation og samarbejde.

 Og vi har alle brug for dem som modne og effektive koordinatorer. Men 
folk mister sig selv. De har brug for at tage sig sammen. De skriver alle til mig, 
fordi de ønsker at se mig som en guru. Men jeg er ikke nogen guru, og det virker 
som om, jeg ikke altid er klar til at tackle den situation.

 Jeg håber vi kan klare det. At vi kan klare at strukturere dette kaos. At vi 
kan prioritere behovene i vores økosamfund. Jeg håber, vi klarer opgaven.

 Ifølge vores frivillige er spurten slut nu og vi er begyndt på maratonen. Så 
vi genopbygger vores energi og holder frontlinjen. 

 Slava Ukraini!


