
DEN GRØNNE VEJ                                          N7GEN UKRAINE

Letter N7
Det magiske ved støtte

  I går græd jeg igen følelsesladede tårer over omfanget af den hjælp vi 
modtager fra mange, mange hjerter og hænder, der gør så meget for os. Og 
støtten kommer alle vegne fra. Jeg vil starte med at nævne de fjerneste egne:  
I går kom der midler fra Nastia Volkovas (*medlem af GEN Ukraine-teamet) ven-
ner fra Japan, der er permakulturdesignere. 

 GEN Asia har også tilsluttet sig fundraising-indsatsen. I mellemtiden 
viste en web-analyse os Vietnams aktivitet på vores grønne vejkort. Det er vores 
mangeårige kontakter fra Thai Ecovillage Gathering, som er med på kortet.

 Under lockdown skrev jeg engang, at vi bruger det meste af vores liv på at 
samle brænde for på et tidspunkt at tænde en ild af inspiration. Og i tider med 
dyb krise kan denne gnist blusse op og blive til én stor flamme.

 For fire år siden skrev jeg et manifest om Ukraine som et internationalt 
knudepunkt for økolandsbyer mellem Europa og Asien. Vi er nu blevet epi-
centeret for begivenheder, der slår gnister i hele verdens hjerter.

 Der kommer donationer alle vegne fra - hele vejen fra USA mod vest og 
Australien i øst. Europa hjælper naturligvis mest. Styrken i økolandsbyernes net-
værk bliver mere og mere mærkbar for hver dag der går. Det er som et pendul, 
der kun lige er begyndt at svaje.

 Et af de danske økosamfund indsamler ting til den første humanitære 
sending af nødhjælp. I går sendte de os en video af en stor hal, hvor alle mulige 
livsvigtige fornødenheder var blevet samlet og sorteret, lige fra madrasser og 
soveposer til tøj og medicin.

 Men hvem skal tage imod sendingen når den kommer til Rivne (*by i 
det vestlige Ukraine)? Vi har ingen folk dér og lastbilen kører ikke længere end 
til Rivne. Jeg skriver ud i vores økosamfunds private chat, som blev oprettet i 
forbindelse med Den Grønne Skole (*et kursus med foredrag og diskussioner om 
bæredygtige emner). Jo, de kender mig der. Klart, selvfølgelig siger de ikke nej. 

Hvem kan hjælpe? Inden 20 minutter var gået havde vi fået kontakt til én, der 
havde et sted vi kunne læsse af, og som gerne ville hjælpe til. Også en håndfuld 
aktivister meldte sig klar til at få sendt nødhjælpen direkte til vores økolandsbyer.
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 “Vi og vores børn mangler sommertøj og sko. Vi ankom i vintertøj og i dag 
var der over 20 grader varmt her. Kan I hjælpe os med at skaffe det?”  
 Vi skriver lister over forsendelser og adresser og leder efter det nærmeste 
postkontor. Eller fragtfirma.
 - Max! Hvad med madrasser? Vi har indsamlet penge i Chisinau. Virker din 
konto stadig?
 - Ja, den virker!

 Vores Sasha fra Hviderusland skriver. Betaling. Der er brug for madrasser 
nu. Verasen, også fra Hviderusland, ringer ofte, hvordan går det? Jeg vil skrive. 
Jeg er nødt til at skrive en masse, beskrive alting. For at holde verden opdateret.
Et helt team er allerede i gang med at oversætte mine breve til engelsk. Hvem 
skulle have troet, at det ville blive så nødvendigt?

 - Majroer! Vi har 4 tons her! Hvor skal vi sende dem hen? Volodia fra et 
økosamfund i Kropyvnytskyi skriver (*Kropyvnytskyi - en by i det centrale Ukraine)
 - Send dem til Vaisnava-bosættelsen, de giver husly til 200 flygtninge. Og 
skriv ud i chatten, måske er der andre, der også gerne vil bestille. 

 - Frø! Hvem skal vi ellers sende frø til?! Vores utrolige Ivanka såede 100.000 
tomatplanter og lige så mange kål. Der bliver udplantningsplanter til alle.

Vi får drivhusene i morgen, pumperne er på vej snart. Hvordan skal vi forberede 
os? Brøndene skal selvfølgelig renses og graves dybere. Det er ikke et let arbejde, 
vi har brug for specielt arbejdstøj og også værktøj. Det fælles arbejde er i gang. 
Krigen er ikke det bedste tidspunkt, men i økolandsbyerne er vandforsyningen 
afgørende for, at vi kan dyrke vores fødevarer.

 Vi så et foto fra Danmark med 60 pumper og alle blev inspirererede.
 - Send 3 styks til os også. Der er kratersøer tæt på vores families ejendom-
me, vi har brug for drypvanding. Og vi kommer til at få brug for vandtanke til at 
opsamle vand, mindst 3 kubikmeter, og en dehydrator til grøntsager.

 - Vi har brug for foder til kvæget. Al den hjælp vi kan få. Henover sidste 
weekend tog vi imod 200 nødstedte flygtninge efter bombe-angrebene. Og de 
fleste af dem er børn.

 Ja, alle har brug for at komme sig, i det mindste bare mærke en smule 
stilhed uden krig, eksplosioner, sirener og brølende fly. Vores afsides landsbyer er 
nok de bedste steder at søge det.
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 Ved jævndøgn samledes shamanerne til Bøn for Fred. Alle, alle - fra led-
erne af ayahuasca-ceremonier til solens tjenere. Det er fremmedartet for no-
gen, men vi har sluttet os til dem og har haft vores egne ceremonier. Vi tror på 
magien i at støtte op om hinanden.

 Hurraaaah! Vores Tanya blev løsladt efter besættelsen af en landsby 
i Chernihiv regionen, hun er allerede igang med at skrive opslag på de so-
ciale medier, at hun er i sikkerhed. Makariv blev frigivet (*by i Kyiv regionen), vi 
afventer spændt nyheder fra andre steder. Åh, hvor vi bekymrer os om dem.

 Oboryk, en økolandsby i det besatte område i Chernihiv, har sendt nogle 
billeder fra køkkenhaverne. De arbejder stadig. Så vidunderligt, at de er i live!

 I Sumy (*by i det nordlige Ukraine) venter de stadig på en korridor, så de 
kan blive evakueret, men mange af dem har svært ved at beslutte hvad de skal 
gøre - tage afsted eller blive og se? Hvor skal vi tage hen, vi vil gerne hen, hvor 
der er flest børn…
  
 - Maksym, vi har skrevet en liste over behov til børn, som er blevet tvunget  
på flugt, vi skrev den sammen med børnene.

 Myloslava fra Vasylivka (*økosamfund i Dnipro regionen) skriver.
Først  og fremmest mangler vi en støbejernsgryde og en kedel til bålet.  
Køkkenredskaber i metal.
  
 Ordre. Send en ladning sand til børnene. 2-3 lastbils-læs. Jeg så det i 
Litauen, i en økolandsby, det er meget nyttigt, børnene kan bruge masser af tid 
på at lege der.

 Vi har lige fået besked om at vi har modtaget en stor bevilling til udviklin-
gen af vores økolandsbyer, så vi kan huse flere og gør det bedre. Vi har ventet på 
det så længe. Vores piger skrev på ansøgningen flere nætter i træk uden pauser. 
Og det lader til, at alting falder på plads nu. Vi får fræsere og generatorer.
 
 Jeg har lavet beregningerne her, siger Ira (*medlem af GEN Ukraine-
teamet), og under alle omstændigheder er prisen på det her udstyr den samme, 
fra 1.000 euro og opefter. Den bevilling rækker kun til lidt inspiration.

 - Men det er heller ikke så lidt. Vi har mulighederne, vi har ikke brug for så 
meget. Bare en lidt mere fredelig himmel over os. Fordi det allerede er sæson 
for at så, er vi nødt til at skynde os. Og vi må hjælpe folk med at finde sig tilrette, 
hvor de er landet, nu hvor de ikke har noget sted at vende tilbage til.

 På trods af, at der er mange valgmuligheder, er det centrale Ukraine ble-
vet det sted, hvor flest vælger at søge tilflugt. Uden engelsk-kundskaber har de 
ikke nogen chance i Europa. Og det vestlige Ukraine er allerede fuldt af menne-
sker.

 Vi har brug for flere steder, flere huse, der bliver bygget for at blive stående. 
Og det betyder vand, strøm, varme, ordentlige livsbetingelser og TID. Tid, som vi 
mangler.

 Ingen har lyst til at være flygtning, folk vil bare gerne leve et normalt liv.
I weekenden sendte min ældste søn et billede fra vores drivhus. Han havde også 
taget hul på så-sæsonen sammen med sin kæreste. Vi får ikke kommunikeret 
meget for tiden, men det virker som den største, mest magiske kilde til støtte.
Vi kommer til at klare den, vi kommer til at vinde.


