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Brev N8
Død eller ikke død (1. del)

  Vi ønsker desperat en hurtig løsning. En ende på denne absurde krig og 
en tilbagevenden til et fredeligt liv. Så udmattende det er. Og foråret udfolder 
sig med al sin festivitas. 

 Fra 05.00 til 22.00 uden ophør. Samme rutine. Skrive opslag eller følge 
chats på sociale medier og foretage opkald fra morgen til aften. Det hele boom-
er, vi støtter snesevis af økolandsbyer, der huser hundredvis af mennesker. 

 Jeg har et ret begivenhedsrigt liv nu. Jeg vil endda sige meget begiven-
hedsrigt. I går optog vi den første podcast på engelsk sammen med Steffen fra 
GEN Tyskland. Vi giver interviews hver anden dag, vi har regelmæssige zoom-
kald med Europa. Masser af engelsk, nu. Vi er centrum for opmærksomhed, vi 
modtager tilskud, vi fordeler støtte, humanitær hjælp indsamles af hele lande.  
I fredstid liv kunne vi ikke engang drømme om det her. 

 Men her er det sjove: Jeg føler virkelig lidt glæde.. mere destruktivitet og 
aggression. Jeg havde det lidt på samme måde som selvstændig med nystartet 
virksomhed. Også dér var alt sydende og skørt, penge flød som vand. Men den-
gang var det en anden udbrændthed. Nu gør vi det af pligt, ikke ud fra et ønske 
om at tjene penge. 

 — Hvad drømmer I om at lave i jeres økolandsbyer? — spurgte en dansker 
fra en eller anden fond. 

 Vores piger svarede. De fortalte ham om deres drømme, om et fælleshus 
til møder og arrangementer. Men jeg forblev stille. Jeg tog mig selv i at tænke, 
at jeg ville bede ham om at følge det russiske krigsskib. For et år siden havde vi 
præcis den samme samtale med denne fond og fortalte dem, at vi var i krig. Og 
vi fik at vide, at vi ikke var klare i mælet. Og de gav os ingen støtte dengang. På 
det tidspunkt vakte krigen ikke nok bekymring. Og nu har vi travlt med at in-
drette disse steder, som kunne have stået klar med sovepladser og fælleskøkken 
og alt muligt andet. Der er ingen ordentlige forhold for nogen, hverken for de 
frivillige eller de internt fordrevne. Så de tager længere mod vest til Europa på 
jagt efter rimelige forhold. Og nu er nogle af vores folk i Danmark. Et sted, hvor 
danskerne faktisk nødigt ville huse de flygtninge. 

 Men dengang var vi ikke klare nok i mælet…


