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BREV FRA Maksym
ØKOSAMFUND I DANMARK OG I UKRAINE 

- VENNER i KRIG OG FRED -

 Landsforeningen for Økosamfund (LØS) i Danmark har de 
sidste fem år arbejdet tæt sammen med et nyt økosamfunds-
netværk: Global Ecovillage Network (GEN) Ukraine. Sammen 
har vi udviklet en række projekter, afholdt online aktiviteter og  
festivaler og udtænkt planer for, hvordan vi bedst engagerer 
mennesker for klima, miljø, bæredygtighed og fællesskaber. 
Danskere har besøgt Ukraine og ukrainere har besøgt Dan-
mark. Vi er blevet gode venner.
 
 Vi vil altid huske den morgen, hvor Rusland invaderede 
Ukraine. Dagen efter invasionen underrettede vi Civilsamfund 
i Udvikling (CISU) med alarm om, at vi var klar til at gøre noget. 
Vores venner var i krig og som økosamfundsbevægelse står vi 
sammen. Fra krigens første dag søgte mennesker i byerne på 
landet, i ly for bomberne. I økosamfund er der mad på lager og 
plads til gæster. Vi ansøgte CISU om at nødhjælpsmidler til at 
etablere ‘The Green Road’-projektet, der hurtigt fik skabt sikre 
steder i økosamfund i Ukraine, hvor folk fra de krigsplagede byer 
kunne finde ly på landet. Der gik ikke lang tid, før LØS stod med 
en halv million kroner på kontoen - og lidt senere blev budgettet 
som et mirakel fordoblet, i støtte til vores venners arbejde.  
 
 Hver dag har vi spurgt vores venner i Ukraine, hvad vi kan 
gøre her i Danmark for at hjælpe. Vi beder dem om at være 
direkte, at de ikke må se nogle behov som værende for store til 
at kunne spørge os om. Om det så er en campingvogn, men-
struationskopper, babymad eller vandpumper, så vil vi forsøge 
at finde de ting, der mangler - og sende tingene med en af de 
mange lastbiler, der hver uge kører afsted. Det er et hold unge 
ukrainere fra GEN Ukraine, der her i Danmark sammen med 
frivillge i LØS indsamler, pakker og afsender. Det er en måde at 
finde mening på, når man har forladt sit land i krig.   

 Da jeg første gang mødte Maksym, som leder GEN Ukraine, 
kunne jeg mærke, at han er en meget central og særlig person. 
Sammen har vi deltaget i konferencer, været til COP24 i Polen 
og til seminarer i Danmark. Han er alle vegne, han er med i alt. 
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 Ukrainerne har placeret sig solidt på kortet over europæiske 
nationale netværk med deres ønske om at udbrede økosam-
fundsværdier og livsstile overalt i Ukraine.  
 
 Maksym er en ydmyg mand med store visioner og mange 
ideer. Folk omkring ham beskriver ham som deres talsmand, 
som et menneske, de stoler på til at lede GEN Ukraine. Ligesom 
tilfældet med Zelensky, den ukrainske præsident, der er vokset 
i sin rolle som det naturlige ansigt for modstanden i Ukraine, er 
Maksym hurtigt blevet det kendte ansigt for projektet i Ukraine.
 
 GEN Ukraine har på meget kort tid forvandlet sig fra 
bæredygtighedsbevægelse til en alternativ nødhjælpsorganisa-
tion, der fungerer hurtigt og fleksibelt for at imødekomme en 
mangfoldighed af behov. Ofte deltager Maksym og hans team 
i Zoom-opkald med en mobiltelefon mod øret. Behovene er 
mange, og de kommer fra alle sider, hver time, både dag og nat.
 
 Næsten dagligt kan man læse Maksyms nye opslag på 
Facebook. Selv i en lunken Facebook oversættelse fra ukrainsk 
til dansk er det bevægende historier. Han inspirerer. Provokerer 
også nogle gange, men får håb og smil til at bryde frem. 
 
 Vi har samlet nogle af Maksyms skrifter fra krigens første 
måned for at dele hans univers og perspektiver på den daglige 
virkelighed, udfordringerne, frustrationerne og håbet i at koordi-
nere og bosætte mennesker i økosamfund. Brevene indfanger 
og giver et andet perspektiv på hvordna man kan navigere i en 
krig, fra menneske til menneske, fra økosamfund til økosam-
fund. 

 Som dansker er det en gave at være tæt på de mennesker, 
der arbejder for fred og fremtid midt i krigen, der sigter mod at 
bryde alt ned. De taler ikke om flygtningelejre, selvom de huser 
2000 mennesker. Folk nydes velkomne i deres fællesskaber, der 
lader dem blive en del af det økosamfundsliv og fællesskab, der 
potentielt kan udgøre en styrke i genopbygningen af Ukraine. 

 I LØS er vi stolte af vores venner, både dem i Ukraine og 
dem, der nu er her hos os. Vi håber, at i gennem historierne fra 
Maksym kommer tættere på den hverdag, krigen også er. At 
man kan føle sig tæt på. Det giver os håb for en anderledes fre-
mtid. Slava Ukraini.

 
Camilla Nielsen-Englyst

Projektkoordinator i LØS
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Maksym Zalevskyi
Præsident for netværket af økosamfund i Ukraine  

(GEN Ukraine)
 

Siden krigen brød ud i Ukraine, har Maksym og hans team 
koordineret projektet ‘Den Grønne Vej’ - ‘The Green road’.  

Navnet henviser til den række af økosamfund og lignende 
steder, mennesker i Ukraine kan søge tilflugt på sin vej 

mod grænsen - eller kunne have lyst til at blive. De gør alt 
for at skabe trygge hjem i de ukrainske økosamfund,  

at skabe et ‘home away from home’. 
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Anonymt brev til Maksym 18.3 
(fra en kvinde under russisk besættelse 

i nordøst Ukraine)   
 
Hej Maksym, jeg vil fortælle dig, hvad der sker her hos mig. 
 
 Vi har været fanget af fjenden siden sidst i februar. Der har ikke  
været nogen stabil mobilforbindelse eller Internet siden da, og i går blev 
jeg overrasket over at kunne se en besked fra den 12. marts. Måske prøver 
teleselskaberne at gøre noget, for der kommer notifikationer fra banken 
regelmæssigt. Men der er stadig ingen adgang til Internettet.
 
        Mobilnetværket her er blokeret, tilsyneladende overvåget, 
men sommetider er det muligt at ringe til familiemedlemmer. 

 Batterierne er næsten døde, så vi sparer godt på dem. Det er heldigt, 
at en fyr havde en mindre forsyning af benzin til at kunne genoplade mini-
stationen. Det giver os en chance for at genoplade telefonerne og sådan 
hver anden dag lytte til radionyhederne. Siden slutningen af februar har vi 
ikke haft gas i landsbyerne, men el-nettet fungerede stadigt nogle steder  
indtil den 12. marts, via en separat ledning og et kraftværk, som siden også 
blev ødelagt (eller måske ødelagde de ledningen langs med markerne).

 I nat og sidste nat var her stille, - 9 C. Lige nu hører vi  
eksplosioner fra centrum af landsbyen igen.

 Siden slutningen af februar har der været russiske soldater i centrum 
af landsbyen og nye grupper og forsyninger ankommer med mellemrum 
(kanonføde, udstyr, våben, brændstof). De hænger deres trikolore-klude på 
hovedbygningerne. Under bombeangrebene (fra den ukrainske hær) gem-
mer kanonføden sig i kældre, og deres tunge russiske artilleri (tanks og 
missiler) bliver transporteret fra åbne områder (pladser, hvorfra de dagligt 
skyder mod hovedstaden) til andre skjulesteder, som fabrikker, varehuse. 

 Russerne bor i centrum af landsbyen i de bedste private, 
møblerede huse – de drikker, spiser, slagter fjerkræ og andre 
dyr. Hanerne galer hele natten. De gamle siger, det er hvad 
der sker, under en krig.

 Kvæget brølede i de første to uger uden deres ejere, uden pasning, 
vand og malkning. Nogle husmødre har held til at passere igennem til 
kvæget. De binder hvide lommetørklæder om deres arme, som om de er 
blevet taget til fange.
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Med kærlighed, uden navn.
18.03.22

  Der er ingen rygter eller information om de tilfangetagne russere,  
ej heller om det totale antal sårede eller døde. De opfører sig grusomt.  
I russernes eftersøgning efter folk fra vores bys forsvar, blev mange ganske 
uskyldige civile mænd skudt. I 10 dage var det forbudt at bære deres lig 
væk og begrave dem. Ligene tæt ved kirken i centrum af landsbyen har nu 
ligget der i uvist hvor mange dage… uvist antal, ukendte identiteter. 

 Forresten, præsten ved den russiske/ortodokse kirke afslog totalt 
at begrave Peter, 88 år gammel, idet han sagde, at han jo ikke måtte gå 
ud. Så vores folk hentede Peters lig og begravede ham i hans egen gård. 
Hans kone er nu alene, kan gå en smule ved hjælp af en stok, uden varme i 
huset, uden vand, og helt afhængig af sine trofaste naboers hjælp.

 Vi bliver nødt til at udvise den russiske/patriarkalske kirke fra Ukraine, 
og fjerne deres ansatte uden retten til at genbesætte stillingerne. Der er 
beviser fra andre landsbyer for at de fleste af dem er direkte kollaboratører. 
Det vil også være nødvendigt at tage fat i de lokale, der lejer ud til sådanne 
kollaboratører. Folk i landsbyen ser, at nogle sælger vodka, motorsave og 
andre varer til russerne. De samme russere, som vi ved tager vores fangne 
med ned i kældrene. 
 
 Vi ved ingenting om situationen i de omkringliggen-

de landsbyer. Vi ved bare, hvad der sker lige her. De gamle 
mennesker i landsbyen her siger, at selv fascisterne under 2. 

verdenskrig ikke opførte sig, som russerne gør nu 

 Familier med små børn fra de centrale gader besætter forladte huse 
i de bagvedliggende gader, hvor der er et komfur til at varme huset op. 
Siden der ikke er nogen elektricitet, er det ikke muligt at pumpe grund-
vand op. Nogle brønde er blevet tømte på to dage, så folk venter nu på 
opfyldning af skakten, idet de håber på begyndelsen af optøning af jorden 
og begyndende oversvømmelser. Store oversvømmelser forventes ikke – 
vinteren var snefri og floder, grøfter, damme og sumpe har været halvtørre 
gennem de senere år. Nogle folk samler sne og regnvand, hvor andre folk 
begynder at opsamle ahornsaft, nu temperaturen stiger. Safterne er lige 
begyndt at strømme op gennem stammerne. Trækfuglene, vilde gæs, 
svaner, ænder, stære og andre fugle vender tilbage. 

Folk i visse gader bevæger sig stille rundt af de små stier.  
Afventer, hvad der nu skal ske.  

 Længe leve vort militær og vore forsvarere, diplomater og frivillige!  
Vi venter på sejren! Jeg ønsker virkelig at være med i gruppen, der tilbyder 
hjælp og beskyttelse. Det er ikke, hvor jeg er nu, ladt alene – døv som jeg er.



7

Brev N1
At tro på fremtiden

  At se fremad er ikke let. På trods af rædslerne med beskadigede hjem og 
sønderbrudte menneskeliv, på trods af frygt og panik. Vi er nødt til at holde ho-
vedet koldt og analysere os frem til, hvad der er vigtigst blandt de mange sager 
og situationer. Fordi vi har påtaget os den mission at finde husly til folk.

Følelsen af skyld

 Ja, hver morgen. I den tro, at du ikke føler smerten hos hver person dybt 
nok. At du ikke er tilstrækkeligt opmærksom på deres behov. Fordi du er nødt til 
at prioritere hovedopgaven frem for det der lige melder sig, det følelsesmæssigt 
presserende. Så distancerer du dig selv - for at undgå uovervejede fejlltrin.  
Nogen takker, nogen har ikke tid og andre kan slet ikke.

 Nogle gange mister jeg fatningen og kommer til at hjælpe folk direkte, 
udenom netværket af koordinatorer. Fordi det er nødvendigt. Det er sådan du 
kan komme til at mærke selv, og identificere det vigtigste behov. 

At identificere behovet 

 Det er vores hovedformål og opgave nu. Ikke blot at hjælpe det enkelte 
menneske, men hundreder og nu tusinder i økosamfundene i Ukraine.  
Men hvad er deres egentlige behov lige nu - udover støvler og madrasser? 
 - “Hvad har du brug for?”
 - “Alt er godt, vi har nok…”
 “Vi har alt hvad vi behøver”.  
Det er det mest skræmmende svar, og det jeg hører mest.
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 Jeg får lyst til at råbe tilbage: “Du har intet! Hvor er dine drømme?  
Hvad er dit næste skridt? Hvad VIL du? Du er nødt til at drømme og planlægge!”  
For det første tror du, at krig ikke er en tid for drømme, men i denne krise er det 
det eneste, vi kan gøre for fremtiden. At håbe og at drømme. 

 Vi giver husly til mennesker i økolandsbyer. Folk bliver, de har ingen andre 
steder at tage hen. Vi laver lister. Vi beder dem om at udfylde spørgeskemaer. 

 Det mest produktive, hvor mærkeligt det så lyder, er hvis der er en 
iværksætter i økosamfundet. Iværksættere er rigtig gode til det her. De er virke-
lig en gave for landsbyen. De gør deres arbejde. Og du skræmmer dem ikke 
med omfanget af og behovet for humanitær bistand. De er klar og kan hurtigt 
opskalere. De har lagre, transport, alt, hvad der er nødvendigt for operationel 
støtte, logistik og organisering af processer. 

Hvad er det næste?

 Trods krigen skal vi se vi ind i fremtiden. Forårssæsonen er allerede i gang. 
At arbejde i haven er den bedste terapi og nemt at involvere de nyankomne 
logerende i. Nu har UNDP kontaktet os. De siger, at økolandsbyerne og per-
makulturcentrene er nogle af de bedste steder at inddrage flygtninge og styrke 
fødevaresikkerheden. “- Hvad har I brug for?”. De spørger os.   

“Vi har brug for alt!” 

 Drivhuse, kultivatorer, plæneklippere, trailere! Almindelige såmaskiner, 
men også udstyr til drypvanding, tørreskabe, forskellige kværne, biavlsudstyr og 
meget mere. Så vi kan dyrke jorden, leve videre, se fremad. 

 Beton- og mørtelblandere, maskiner til høvling, slibning, trimning af træ, 
og måske er der også brug for en svejsemaskine. Skriver Kolya Fedorovskyi til 
mig. Det var blot de specifikke behov hvor han var.

 Danmark siger: Spørg og I skal få. 
Vi skal bare lære at spørge, tillade os selv at drømme. 

 Vi er nødt til at udstyre endnu flere huse med køkkener, brusere og basalt 
inventar. Livet blomstrer, bare forholdene er nogenlunde anstændige. Folk vil 
ikke søge mod et bedre liv i Polen, de vil hellere blive her, i vores økolandsbyer.

Tre problemer for vores økolandsbyer

 Ved vores sidste økosamfundskonference gav jeg udtryk for tre problemer: 
Mangel på mennesker, mangel på penge og mangel på fællesskabs-kultur.

 At leve i fællesskab kræver mere end 3 til 5 familier. Krigen løste tilfældigvis 
dette gamle problem. Nu er der flere end 30 mennesker og familier i hver eneste 
økolandsby. Dette afhjælper det første problem med mangel på mennesker.

 Her på krigens 20. dag er folk ved at komme sig efter chokket og er ved at 
være klar til handling. Nu skal de inddrages i arbejdet. De forbereder hjem til nye 
flygtninge og forbereder sig til havesæsonen.
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  De er ikke længere at betragte som gæster, de er fuldgyldige medlemmer 
af fællesskabet i økolandsbyen. 

 Det næste spørgsmål er: hvordan tilvejebringer vi ressourcerne? Derfor er 
vi begyndt aktivt at kræve planer, lister, faser og strategier for gennemførelsen af 
disse planer. Der mangler tid, for vi skal også modtage og huse nye mennesker, 
hver eneste dag. 

 På samme tid skal vi planlægge dyrkningssæsonen. Der er masser af land. 
Men der er brug for drivhuse, såsæd, redskaber og hvad der ellers skal til, for at 
kunne inddrage folk i arbejdet. Olie, generatorer, alt skal virke. De må ikke stå 
hen, der er ingen tid at spilde. 

 Vi må skabe en midlertidig logistik, der fungerer. Og nå til en dyb 
forståelse af alt, der kalder på det. Vigtigst af alt er at involvere sig, være der, ud-
vise engagement, være til stede som en støtte. At dykke ned i alt. Så det foregår 
konstant på telefon. Tale, tale og tale...  

 Fordi et eller andet sted er en mor med børn igen ved at komme til sine 
sanser efter chokket, nogle steder er udsat for heftig beskydning, og det eneste 
ønske er bare at overleve; og et andet sted er sæsonen for havearbejde i fuld 
gang. Vi må ikke skubbe for hårdt på, hvor det ikke er dét, der er brug for.  Så 
opskriften er simpel. Lytte. Høre. Støtte. Indgyde håb om, at det bedste stadig 
ligger forude. At det bliver forår. At der bliver fred. At vores tropper er i fuld gang 
med at kæmpe imod de idioter, der bomber boligkvarterer i vores byer.

 Der er et stort ønske om at skabe tilflugtssteder i økolandsbyerne. At byg-
ge kupler til yoga og meditation. Med vidunderlige udsigter, som vi har rigeligt 
af i vores økosamfund. At tilbyde støtte fra psykologer og mæglere. At skaffe ly 
til alle. At kramme. At give mulighed for at plante noget, at høre lyden af en bi. 
Mærke fødslen, skabelsen, naturens genopvågning. At indgyde håb om, at alt vil 
blive godt.

 Men bilder vi os ind at vi kan give alt det? Sikke en tid nu... Ud over skyld er 
der altid spørgsmålet om selvværd. Men guder bygger ikke huse - det gør folk. 
Og vi vil bygge noget for vores fremtid. 
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Brev N2
At tage væk eller at blive

 Soldat, frivillig eller flygtning - der er tre roller at vælge imellem i denne 
krig. Og du må bare vælge én. For det er ikke kun krig, det er vores forsvar for 
friheden! Men ikke alle oplever krigen på samme måde. 
  
 Krig kræver modne beslutninger. Alle træffer beslutninger for sig selv. Kort 
fortalt, mig og holdet valgte at blive. 
  
 - ”Maksym, du har været mange steder i Europa. Hvor det er bedst at tage  
 hen?”  
 - ”Det er bedre at blive her. Og det har jeg mange argumenter for.” 

 Til dato er vores pnline kort over økosamfund blevet set af over 70.000 
mennesker, og hver dag er der 10.000+ nye visninger. Folk, der er på jagt efter 
overnatningssteder, mens de bevæger sig mod vest. Mange har mistet deres 
hjem og deres kære, nogle flygter fra krigens rædsler, og nogle af dem søger 
bare et bedre liv, udenfor Ukraine. 

 Jeg havde en svær telefonsamtale i går. Jeg tager dagligt imod opkald 
omkring alle mulige behov og udfordringer. Jeg bryder mig ikke om at ringe og 
foretrækker at skrive i Messenger. Men nu har tiderne skiftet. Nogle gange er et 
opkald den eneste mulige måde at være i kontakt på.

Vi har brug for en ko

 De beder om forskellige ting. Fordi logistikken er brudt sammen og vi er 
igang med at genhuse folk i økosamfundene rundt om i Ukraine. Der er om-
kring 60 af dem nu, og hver især har  særlige ønsker, alt fra sko til motorer. 

 Men en kvinde har spurgt mig om en ko. Hun siger, at der er rigtig mange 
flygtningebørn og ikke en eneste ko at finde. ”Og jeg drømmer om en ko. Vi har 
en lade, græsning, alt!”.

 Vi laver lister over hvad samfundene mangler af nødhjælp og undersøger 
leveringsmuligheder. Men pludselig fik jeg det spørgsmål, hvor i Europa det er 
bedst at tage hen? Jeg bryder mig ærlig talt ikke om dette spørgsmål.
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  Der er 200 lokationer i hele Europa på kortet over økosamfund - værsgo at 
vælg!  Jeg anbefaler helst stederne tættest på grænsen, f.eks. Moldova eller Slo-
vakiet. Gode steder, hvor jeg selv har været. Men bare ikke Polen, for Polen er nu 
fuldstændig overfyldt. Men af en eller anden grund begynder alle at lede efter 
guld i en grusgrav.

Ingen ringer til os

 -”Maksym, vi har ikke besluttet, om vi skal blive eller tage afsted. Der er 
tomme huse her i vores landsby, men ingen ringer til os. Vi ser ingen fremtid her, 
vores produktion er gået i stå, vi har gæld, vi har små børn. Hvad skal vi gøre?”
 - ”Så du vil have mig til at træffe en beslutning for dig?”
 - ”Nej, selvfølgelig ikke!”

 Well, til at starte med bør du nok prøve at træde ud af offerrollen. Du må 
gøre noget, selv. Jeg var ikke ligefrem blid. Jeg spændte buen stramt. Min gamle 
kammerat blev fornærmet og lagde på. Han havde nok brug for at høre nogle 
opmuntrende ord. Og jeg kunne bare ikke mere… jeg er ikke Gandhi. Jeg er på 
vej til at blive en rigtig hård maskine i en hackathon.

Soldat, frivillig eller flygtning

 Der er tre roller at vælge imellem i denne krig. Og du må bare vælge én. 
For det er ikke kun krig, det er vores forsvar for friheden! Men alle oplever krigen 
forskelligt. Nogen overnatter på anden uge i metroen med brag fra eksplosioner, 
andre har ikke engang hørt lyden af sirener, fly eller andre tegn på krig. 
 
 Hvis ingen ringer til dig og spørger dig, hvis ingen kommer af sig selv, hvis 
der kun er ro, stilhed og harmoni - så bør du blive et epicenter for disse foran-
dringer, ved selv at skabe dem. Det tror jeg på. Fordi du har det fredeligste sted 
på denne planet lige nu! Sådan et sted millioner af vores folk vil hen til. Du har 
ikke kun et - du har to hundrede huse til din rådighed! Du burde tage fat, tage 
op på rådhuset, følge med i chats for frivillige. Komme med i det arbejde, som 
hele landet koger i. 
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 Du behøver ikke vente, til Maksym ringer dig op og spørger, om du har 
plads og hvilken hjælp, der er brug for. Disse anmodninger skal du nu selv kunne 
formulere, og du skal selv hjælpe med at koordinere. Blive hovedkvarter for et 
tilflugtssted. Ligesom dusinvis af vores økosamfund allerede er blevet det, fra 
Dnepr til Karpater-bjergene. Dem skal vi have flere og flere af, i alle retninger på 
kortet. Hvor der ikke er nogen bomber, hvor der ikke er nogen miner, og hvor vi 
kan beskytte vores kvinder og børn.

Vi er nødt til det, vi MÅ OG SKAL. Det er nøgleordene.

 Fordi det er en pligt, ikke overfor mig eller for din familie, men for vores 
store familie, der hedder Ukraine. Hvis der stadig er noget uden for din egen hor-
isont og dit eget EGO.

 Nu vil mange rejse til europæiske økosamfund på vores kort over steder. 
Der er allerede succesfulde historier om de første nytilkomne. Men økosamfund 
er ikke kun varme steder, hvor man kan falde om på sofaen og spille rollen som 
offer for livets tilskikkelser. Det er også en familie, en lille stamme, hvor alle for-
ventes at deltage aktivt i cirkler, fælles arbejde, fælles måltider og fælles hvile. 

 Stol på mig, dit EGO vil manifestere sig meget hurtigt, og det vil føles 
meget ubehageligt. 

 Alle arbejder der, indtil de bliver gamle. Og det er tilmed frivilligt, ikke 
betalt arbejde. Der vil ikke være nogen europæisk løn, som du kan rejse tilbage 
med og bygge høje porte og hegn for. Sådan en indtjening må du tage et andet 
sted hen for at få fat i. 

 Vi er i løbende kontakt og har regelmæssige opkald med alle de frivillige 
koordinatorer fra det europæiske netværk af økosamfund. Skaber du nogle van-
skeligheder med dine pseudo-traumer eller antænder dit store ego, finder vi ud 
af det superhurtigt. Og du vil lige så hurtigt finde dig selv i køen af flygtninge. 
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 Glem ikke covid tests, dem vil du skulle tage jævnligt. Ingen aflyste Covid i 
Europa. Der er køer til alle, store og lange, og i dem er man grå og usynlig. Så for 
mig betyder din flugt til et stille og roligt sted kun én ting - at du deler ansvaret 
med dem, der blev for at skabe det hyggelige sted. Og der er mange af disse 
mennesker derude, og de har arbejdet for det i lang tid. 

 Vi skaber det her præcis som vi skabte alle de andre økosamfund. Prisen 
er 40-50 års kamp. For at skabe et økosamfund er både en kamp og protest, 
ikke hvad du lige forestiller dig efter  blot at have studeret mine fortryllende 
indlæg om mine europæiske rejser. Jeg besøger Europas økosamfund og stu-
derer deres erfaringer, men ikke for at finde det bedste sted. Jeg har samlet på 
succesfulde eksempler, så VI kan lære af dem - implementere det hele lige HER, 
i Ukraine. Og jeg er her i Ukraine nu, fordi det er her alting sker, og kun her kan 
vi bygge den bedre verden, som alle drømmer om.

 Hvis du ikke kan se mulighederne her, hvis du ikke har fået øje på dem de 
sidste 5-10 år, ikke har engageret dig i arbejdet, i tæt samspil med andre. Hvad 
så? Nu er der krig, og du har intet salg i din forretning. Så fører vejen ikke til et af 
økosamfundene i Europa, men lige dertil, hvor det notoriske, russiske krigsskib 
sejlede hen. Det er det, jeg tænker.

 Og derfor bryder jeg mig ikke om at diskutere, hvor det er bedst at tage 
hen i Europa. For VI er dét Europa, som hele den civiliserede verden beundrer 
nu. 

 Forestil dig at stå i en kø udenfor et flygtninge-registreringscenter i f.eks. 
Belgien - og en frodg gård i det centrale Ukraine. Valget er dit. 

 Sammen om sejren. Alt bliver Ukraine.
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Brev N3
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 i ’hot 
spots’. De sagde, at de ikke vidste, hvor længe de kunne følge med. Men de 
kunne sige, at 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 eller 
andet våben. I går var vores samlede donationsbeløb (private donationer) oppe 
på mere end 10.000 Euro og antallet af vores ’safe centres’ er nu nået op på 70. 
Omkring 1000 mennesker har været i stand til at finde husly.. 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. 
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 Lad os opstarte flygtningeprojektet med at dyrke jorden og plante planter 
i fælleshaverne. Lad os starte et projekt med hurtig, bæredygtig genopbygn-
ing 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 i Odessa. Vi 
har brug for dem på 70 steder fordelt over 1200 km, og desværre er 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. Vi afventer, at der kommer nye mennesker, vi har 
travlt med at forberede boliger. Med hver ny bombning i syd og øst flygter nye 
mennesker. Vi skal 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.  
Ja, bombningen er intens, men vi har ting at gøre. Lad os fokusere på opgaverne.
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Brev N4
Taknemmelig for os! 

Fire personlige beretninger
  Jeg gik ikke udenfor i går. Havde ikke tid. For mange opringninger og 
opgaver. Jeg er faktisk lidt misundelig på de frivillige, som får lov at lave rigtigt, 
fysisk arbejde. Mit liv er for tiden aldeles kedeligt og upåfaldende.

 På den ene side får vi som team udrettet meget. Men vi er som kontormus 
uden kontorer. Hele min familie er en diaspora af kontormus. Nomenklatur-ar-
bejdere. Formentlig helt tilbage fra vores oldeforældre. Opkald, lister, regneark, 
indtægter og udgifter, ansøgninger, behov. Rapporter.

 Der var børn, der løb omkring et sted i baggrunden, en kat gik forbi. Der 
var måltider, samtaler der fandt sted. Alt blander sig gradvis sammen til én 
strøm. Nu, efter tyve dage uden fridage er jeg en tilfreds workaholic. Jeg er med 
i et hackathon for ét bestemt resultat. Som bærer titlen “Efter Sejren”. Hver dag 
op kl. 5:00, første online møde med teamet kl. 10:00..

Byggrød med pickles
 
 De her dage lægger vi ikke mærke til hvad vi spiser. Men sent på aftenen 
slog det mig. Jeg huskede den smag. Det var i Kyiv, ved Borshchahivka. Vi var 
fem, der boede sammen i den lejede lejlighed. Der var ikke noget arbejde at få, 
og jeg plejede at gå på gademarkedet for at finde noget at spise på et spinkelt 
budget. Og jeg fandt en grossist der solgte korn. Jeg så priserne og tænkte, det 
var fantastisk! Hele den måned lavede jeg udelukkende grød og mine bofæller 
gjorde grin med mig.
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 De spiste dumplings og pasta. De mente også, at jeg allerede var gammel 
og snart kunne gå på pension. Fordi jeg var den ældste migrantarbejder i vores 
gruppe. Jeg var 35 år. 

Den by er under beskydning nu og mit hjem er stille.

Bandеrovets (afledt af navnet Stepan Bandera (1909-1959),  
en ukrainsk nationalist)

 Jeg har en bekendt fra dén længst forgangne tid. Hun er fra Rusland. Vi 
skriver indimellem sammen om personlige ting. Om døtre. De har samme navn.
Da krigen begyndte, skrev hun til mig, at det var en “præventiv aktion”. Jeg var 
ved at eksplodere. Naturligvis. Og så sagde hun bagefter, at jeg aldrig før havde 
kaldt hende en lort. Selv om jeg faktisk talte om de nyheder, hun læste.

 Forleden sendte hun mig en video om homoseksuelle i den ukrainske 
hær og spurgte om min mening, og hvad nu hvis mine børn voksede op og blev 
homoseksuelle? Jeg svarede, at det er ikke noget, vi bekymrer os om. Jeg har 
mange LGBT venner. Og jeg sagde til hende at voksne, også hvis det skulle være 
mine egne børn, har ret til at beslutte, hvem de knalder med og hvordan. Og lige 
nu er der alt for mange dødsfald til at gøre et nummer ud af den slags.

 Så kaldte hun mig aggressiv og sagde, at jeg så for mange nyheder, at jeg 
fik blandet mit personlige liv sammen med det globale. Selvfølgelig svarede jeg 
hende, at der jo findes et fænomen i Ukraine der hedder “den nationale idé”, og 
at vi alle er forenede nu. Og så huskede jeg, at det var i den her gruppe, at mine 
bofæller kaldte mig Banderovets. Det var et russisk-ukrainsk projekt. Og jeg var 
den eneste fra den vestlige del af Ukraine.

 Det blev vores sidste chat. Tilbage på den tid drømte alle om “succes”, om 
Thailand og en hvid yacht. Og vi arbejdede med forskellige risikable og småsus-
pekte planer. Jeg traf en beslutning dengang - at leve et simpelt liv uden frygt 
og mistanke. Ikke at forbinde mig med verden via VPN (*Virtual Private Net-
work). At være på den hvide liste, ikke den grå. Jeg begyndte at udvikle mit første 
økosamfunds-projekt og blev interesseret i økoaktivisme. Jeg begyndte at en-
gagere mig i uddannelse og fællesskaber.

En autograf på en tændstikæske
 

 Sent ud på aftenen tændte jeg for nyhederne for at se, hvad der sker i 
mit land. Zelensky var på TV, han talte til det amerikanske senat. De klappede 
ad ham, ligesom de gjorde i Europaparlamentet og i Overhuset. Og jeg husker, 
hvordan jeg mødte Zelensky første gang i mit liv. Det var i 00’erne på vores tog-
station, vejret var vådt og gråt. De stod sammen i en gruppe og de var trætte og 
søvntrængende. Jeg gik over til dem og sagde, at jeg var fan. Der var en russisk 
comedy konkurrence på TV, som vi havde fulgt, og deres hold vandt konkurren-
cen foran de andre lande fra det gamle Sovjet.

 Først virkede de lidt anspændte, men så kom Zelensky over til mig og 
startede en samtale. Han fortalte mig om deres fest i Bukovel. Og jeg sagde, at 
min unge kone aldrig ville tro på, at jeg havde talt med ham ansigt til ansigt, her 
på togstationen. 

 Jeg havde brug for et bevis, så jeg bad ham om en autograf. Vi ledte noget 
tid efter en kuglepen og jeg manglede også et stykke papir. Jeg fandt heldigvis 
en gammel tændstikæske i min lomme. Og han signerede den. 
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 Så fik den her æske plads på vitrineskabet i vores stue. For på det tidspunkt 
var han for kvinderne et nationalt sex-symbol med sine sorte læderbukser. Som 
Vynnyk blev det senere (en berømt ukrainsk sanger) og nu Arestovych (rådgiver 
for den ukrainske præsident). Og nu er han alt andet end en komiker - han er på 
den hvide liste. Han har fået vores land på den hvide liste. Vi er anerkendt af hele 
den civiliserede verden. En status, vi ikke engang havde drømt om. Vi har fortjent 
den nu ved vores heroiske handlinger.

 Det eneste jeg altid har ønsket mig er autenticitet, selv dengang med forret-
ningsplanerne i gråzonen. Da jeg begyndte at rejse på tværs af Europa for nogle få 
år siden, havde mine tidligere bofæller allerede været bosat i Thailand længe. De 
var blevet rige og de sad uhjælpeligt fast i den grå zone. Én af dem spurgte: Så nu 
giver Europa jer lov til at komme indenfor? Jeg sagde: Ja.

Taknemmelig for os!

 I går havde jeg et møde i focalizer-gruppen. Det er navnet på de frivillige 
koordinatorer af vores europæiske kort over økosamfund, én fra hvert land. De 
hjælper folk med at finde husly i økolandsbyer. Der var repræsentanter fra både 
Polen, Tyskland, Schweiz og Danmark. Vi udvekslede erfaringer og tanker om, 
hvordan vi bedst kunne hjælpe ukrainere på flugt fra krigen, der nu er tvunget til 
at opholde sig forskellige steder i Europa. Hvad kunne vi gøre for at få dem til at 
føle sig sikre, beskyttede, glade?

 Disse mennesker fra rundt om i Europa er nu mine venner. Jeg kan 
mærke, at de respekterer os. Jeg har kendt nogle af dem i mange år, og vi har 
mødtes flere gange til forskellige begivenheder. For deres skyld behøver jeg ikke 
ligne en tjekket, respektabel mand. Jeg er, som jeg er, jeg er én af dem.

 Jeg har indset, at de er klar til at acceptere mig med alle mine ukorrekte 
engelske udtryk, mine ufuldkommenheder og somme tider indviklede ideer. 
Jeg tror, jeg fremstår som lidt af en skør fyr for dem. Men de støttede op om min 
idé om en grøn vej gennem Ukraine. Tog den til sig. Det skete allerede i krigens 
første dage. De indsamlede og sendte de første 10.000 Euro. Og siden flere og 
flere. De er ligeglade med, hvem jeg plejede at være. Hvordan jeg går klædt. Det 
vigtige for dem er, at jeg og min familie er i sikkerhed. De støtter mig og os alle 
sammen meget oprigtigt.
 -        Tak til jer!
 -        Nej! - Steffen smiler, - Der er ikke noget “jer”. Vi er alle ét her.
 -        Tak til os!
 Ja, vi er nu på den “hvide liste”. Og det er ikke på grund af krigen. Det skete 
allerede inden. Det er endelig sket i løbet af de sidste ti år.
  
 Det er min personlige fortælling.
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Brev N5
Udsmidning eller sammenpresning

 Nogle nyheder udraderer andre, og hastigheden, hvormed det sker, accel-
ererer. Man siger, at udradering er overskriften på den anden fase af invasionen. 
Men det synes som om, at med enhver sådan udradering, opnår vi på en måde 
en besyndelrig større kompakthed og bliver fortsat mere modstandsdygtige.

 Jeg prøver at organisere mine tanker i logiske kæder. Det er ikke let, fordi 
det drejer sig om menneskeliv og om tab. Om de konstante behov. Vi fortsætter 
med at ringe til økosamfundene, med at give husly til folk, der nu er blevet hjem-
løse. Og nye sager dukker op hver eneste dag.
 

Hvordan har du det?
 
 Somme tider kan et sådant opkald til et eller andet økosamfund betyde, at 
det simpelthen ikke eksisterer mere. For eksempel det økosamfund, hvor vi har 
afholdt festivaler og spiste vandmeloner. De er brændt ned nu, de er besatte, der 
kører russiske tanks gennem landsbyerne. Vi har allerede oplevet nogle af disse 
frygtelige ruiner af det, der engang var.

 Selvfølgelig er der Kharkiv, Mariupol, Volnovakha, Bucha, Hostomel og nu 
også Bashtanka. Hvor hele nabolag bliver jævnet med jorden ét efter ét indtil 
de er komplet ’udrenset’, som de kalder det. Og disse tab er uforholdsmæssigt 
større end et lille økosamfund eller landsby, som ikke længere eksisterer.

 Men for vores lille økosamfunds-bevægelse, er det et stort, usigeligt tab. 
Fordi ethvert sådan økosamfund er forbundet med fortællingerne fra hundreder 
om ikke tusinder af mennesker, som tror på menneskelig og naturlig harmoni. 
Og de bliver ved med at tro…

Der er ingen tab, kun sejre

 Det er okay. Vi vil genopbygge alt det, de smadrer. Det vigtigste er, at folk 
er i live. At folk stadig tror. Vi har brug for at redde og skaffe husly til så mange 
som muligt. Vi er nødt til at vende os mod praktiske ting nu. Ja, de udrenser. 
De ødelægger vores huse, men ikke vores VILJE. Vores ånd styrkes kun ved det, 
vores samfund styrkes. Vores internationale støtte stiger kun. Vi vil vente og så 
komme tilbage. Efter vores sejr.

 Men nu udfører vi vores del. 
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 Vi møblerer nye hjem til folk, så de kan bo i vore fællesskaber. Vi brolæg-
ger ruterne for den humanitære nødhjælp. Vi skaffer alt, hvad de behøver. Og vi 
gør klar til så-sæsonen. Man kan ikke bare sidde stille i landsbyen. Den er fuld af 
forskellige opgaver. Solen står allerede højt. Vi skaffede noget af den sparsomme 
drivhus-film, og vi sendte de første 5 rammer til at lave drivhuse af. Lad os plante!

Ikke en fisk, men en fiskestang

 Økosamfund er ikke flygtningelejre. Her bliver du øjeblikkeligt en del af 
samfundet, en del af fællesskabet. Du tilslutter dig sameksistensen og dens 
mange processer. Nogle kan ikke klare det. De beder om at få deres flygtnin-
gestatus tilbage og bevæger sig længere vestpå i deres søgen efter bedre 
muligheder. Men andre slutter sig fuldt ud til og kommer i gang med at arbejde. 

 Fordi spørgsmålet om et harmonisk liv i myretuen er spørgsmålet for hver 
individuelle myre. Og nu er hele landet én stor myretue. Som prøver at modstå 
det ydre pres fra de russiske tropper, der skubber på de menneskelige græns-
er. Med en kraft, der udgår fra deres paranoide leders bunker… hovedorganisa-
tionen.

 Nej, man vil ikke lukke sig inde. Jeg har altid fortalt vores ’preppere’, at 
autonomi er en myte. Den globale verden er sammenvævet, komplementær og 
harmonisk. Og nu opdager selv de mest selvforsynende økosamfund gradvist 
dette. Fordi alle har brug for input udefra på den ene eller den anden måde.

 Selv i en så lille skala som én husstand, er det umuligt at lukke sig selv 
ude fra verden. For slet ikke at tale om et stort areal som det russiske imperium. 
Udrensning er en myte. Med hakker og spader vil vi stadig forsvare vores land, 
genopbygge og vende tilbage. Vi har været her i tusinder af år, og bliver her. 
Uanset hvor mange gange disse orker skubber os ud. Dette er, hvad man kalder  
modstandsdygtighed. Time Magazine offentliggjorde en lang artikel ved navn: 
Ukraines modstandsdygtighed.

 Vi blev engang belært om, at forståelsen af modstandsdygtighed ikke 
alene er bæredygtighed, men også tilpasningsevne. Det er et gammelt udtryk. 
Som når en stor gammel stub står der, og en del af den stikker ud, og du så 
presser på den, og den pludselig giver dig et slag. Vores tilpasningsevnes fjeder 
er først ved at blive spændt… og vores potentiale akkumuleres blot.

 Fordi med enhver sådan udrensning bliver vi mere immune og klimakset 
vil påvirke alle rundt omkring. Selv de røvslikkende rådgivere, som smilende gav 
os 48 timer. De hånede os med, at alting allerede var afgjort. Men det er ikke 
sådan, det i virkeligheden gik for sig.

 Det viste sig, at udover papir-planerne, findes der også Sund Fornuft og 
National Vilje. Og hvis dette er den eksisterende moderne nations vilje, så vil 
denne kunstige udrensning kun føre til, at fjederen fyrer af, ikke kun i én, men 
i begge retninger. Den vil feje alle disse konservative grundsætninger af vejen, 
hele vejen fra Nakhodka til Pyrenæerne.
 
 For os er det allerede indlysende, men for dem ikke endnu, ser det ud til. 
Og vi skal gøre vores for, at det sker. Og vores sunde fornuft fortæller os, at vi har 
brug for at inkludere folk i de naturlige cyklussers processer. Processer der hører 
til forårets opvågning, eller til dyrkning af spiselige afgrøder. Dette er en vældig 
god psykologisk praksis. Den har altid reddet os, og den vil redde os nu. For der 
er ingen bedre og mere healende genopretningspraksis end at arbejde i haven. 
End at give nyt liv. ALT vil være Ukraine! 
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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!



23

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 blevet 
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 mennesker.

 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.



26

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…
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Brev N9
Død eller ikke død  (2. del)

 Jeg talte med en russisk kvinde i går. Der skete simpelthen det, at hendes 
Facebook-opslag på en eller anden måde nåede ud til mig. Hun skrev om sine 
bekymringer, at USA bomber Ukraine (russisk propoganda) og alt det der. 

 Jeg skrev en kommentar og så én til efter et stykke tid. Jeg huskede hende 
og genkendte hele hendes bekendtskabskreds i kommentarerne. Det var folk fra 
IT-miljøet, som jeg plejede at arbejde tæt sammen med og jeg kendte dem hver 
især. Jeg mindede dem om, at vi kendte hinanden, og at jeg var kommet for at 
fortælle min version af, hvad der foregik.

  Jeg skrev om den virkelige krig. Den, der ville komme til dem i kister og på 
krykker, og at det ville være meget bittert at lære om realiteterne. Og det så ud 
til, at de var kommet på Facebook for at høre denne anden version. Selvom det 
selvfølgelig ikke var alle, der var enige i det. Men jeg indså, at den anden side af 
grænsen også har brug for at kende vores sandhed på trods af alt. Hvis vi virkelig 
vil have “ham” død og se hele propogandamaskinen i Kreml kollapse. 

 De næste to uger er afgørende. Jeg skrev, at vi kæmpede for både vores og 
deres ytringsfrihed, og mod al den medie-løgn, der bliver sendt ud og slugt råt 
i Rusland. Men jeg har et spørgsmål. For mens de bliver oplyst om realiteterne, 
dør vores folk, og orkernes rotation fylder kun deres sparsomme rækker med ny 
kanonføde. Verdens eksperter fortsætter med at trutte i deres gamle horn om de 
afgørende næste to uger. 

 Jeg vil spørge: “Zhora, hvor har du været!?” Når alle de elendige eksperter 
nu allerede har begravet os her. I vidste alle udmærket, hvad der ville ske her. 

 Og nu hvor den-der-må-dø med sin “systematisk kvælende hånd” laver 
et nyt ORDLO (*ukrainsk akronym for russisk besatte områder, Donetsk og Lu-
gansk) i Kherson, og uge efter uge knækker tusindvis af menneskers vilje for 
alles åsyn, sender tusindvis fra Mariupol til koncentrationslejre, tager pas og laver 
nye gulag-lejre.

 Vores sofa-eksperter siger, at hvis man talte ukrainsk i øst, ville ingen have 
sluppet de tanks løs over os. Hvordan er det muligt, at I ikke forstår? Disse orker 
er ligeglade med, hvor de laver en ny ORDLO, om det er i Kherson eller i Kiev, 
Warszawa, Prag eller Berlin. De er ligeglade med, hvilket sprog vi taler her.  
De skal nok finde en årsag til invasionen hvor som helst, som i myten om den 
undertrykte, russisktalende befolkning, der skal befries. Det er bare en horde, og 
de vil have hævn. Og de er fundstændig ligeglade med alle sanktionerne. De har 
deres egen holdning til værdier, og de er ligeglade med økonomiske og tekniske 
tab.
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Brev N10
Død eller ikke død  (endelig)

 Mens der tænkes i kapitalisme og Genève-konventioner, udfører de deres 
massakrer. Det er deres næste Baturyn, ligesom under Peter I. Samtidig med, at 
hele Europa udtrykker dyb bekymring. Nej, jeg kan ikke lade være med at kom-
mentere. For der er allerede indført censur af nyheder selv her, og vi får snart kun 
en filtreret version af sidste uges nyt. Eller de fordrevne fra de forskellige steder, 
der kommer til os og fortæller os, hvad der egentlig foregik der. 

- Galia, hvor faldt den?

  Selv nu er der ingen, der rigtig ved, hvor endnu en raket faldt, hverken 
naboerne, borgmesteren, forsvaret eller orkerne. Hvilke enheder er der, hvor 
kæmper de og med hvem? Alt er blevet blandet for længe siden, og nyhederne 
bliver efterhånden mudrede, som en sur suppe. 

 I løbet af disse to uger eller de næste to, bliver der sagt. Vil hele verden 
virkelig fortsætte med at se på, med lie så stor interesse? Vil de følge med i, 
hvordan begivenhederne udvikler sig her. Vil de beundre, hvordan vi står over 
for horderne her, i Bandera-bilerne importeret fra Europa? Det er et rent plot for 
filmindustrien, 4 cowboys med Javelin-missiler mod en kolonne af kampvogne. 
Hej, Chornobaivka 10.0 (*Chornobaivka: en lufthavn tæt på Kherson, som tidligt i 
krigen blev overtaget af russiske styrker. Sidenhen blev lufthavnen angrebet fra 
ukrainsk side, og efter sigende er russiske generaler omkommet under angreb). 

 400 journalister fra alle verdens førende publikationer sidder nu på de 
stemningsfulde caféer i Lviv og samler beviser på, hvordan vi arbejder frivilligt 
her over hele landet. De får skudsikre veste og termiske kameraer. Men alle vores 
nabolande har allerede sat deres grænser, de har brug for deres våben selv. 

 Vi vil give jer humanitær hjælp, men I vil ikke få beskyttelse. Vi er endnu 
i Ukraine endnu ikke europæiske nok til, at de kan værdsætte vores liv. Mens 
Chernihiv, nu afskåret fra de sidste livliner, er ved at blive den næste humanitære 
katastrofe, samler Haag beviser og verdens militære rating er med en vis grad af 
usikkerhed ved at sænke ork-hæren fra anden- til femtepladsen. 

 Nå, det ser ud til at være alvorligt. Men det er måske stadig ikke nok til at 
NATO, eller i det mindste én hær i verden, kan gribe ind overfor denne afskyelige 
forbrydelse mod menneskeheden. Og forhindre gentagelsen af   vores folkedrab i 
1933. 
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 Politikerne er for mestendels inkompetente. Men de skriver gode taler om 
menneskelighed og tolerance, økonomiske sanktioner. Alligevel er hverken FN, 
NATO eller de 20 største militærmagter i stand til at beskytte civile på planeten. 
Og det véd ‘den-der-burde-være-død’ godt. For i hele 2021 byttede han sig til 
denne krig med 100 meter olie og gas til Europa, og nu hælder han denne krig  
nemt over os med sine vingede tornadoer. 

 Ingen er i stand til at gribe ind. Kun tiden, kampen og vores vilje, som vil 
afgøre de næste to uger, hvorefter de endelig løber tør for brændstof, kanonføde 
eller måske to uger mere og så to mere... 

Vil dø eller vil ikke dø 

 Han kommer til at dø, men hvor mange flere får han taget med sig fra 
sit eget og vores levende folk, i alles påsyn? Alle ser og venter. Og jeg er bitter 
over det. For jeg så engang sådanne situationer på gaden. Hvor en bølle slår og 
ydmyger alle på skift. Og alle står og ser på. Ordløst, mens han tæsker løs på et 
udvalgt offer, der ligger på jorden. 

 Han går roligt ned gennem rækkerne og vælger det næste offer. Og alle 
står i tavshed og ser på, hvem han vælger. En som ikke viser ordentlig respekt. 

 Jeg ønsker ikke at tale om fred på nuværende tidspunkt. Eller at gætte på, 
hvornår han dør. Det jeg vil er at krydse den indre røde linje og hente et våben.  
I det mindste gøre noget for ikke bare at stå stille der og betragte denne geo-
politiske udtværing. Den, der er bange for en vis ubalance i kontinentets styrker, 
foreskriver blot regelmæssige undersøgelser. 

 Jeg ved ikke, hvor meget mere energi jeg har til at smile, foregive at være 
en øko-frivillig, en solstråle-mand, og give interviews, sende foto af mig selv med 
stråhat. Jeg har tilsyneladende bare brug for en pause, en sceneskift, en slags 
forandring. En pause fra de filtrerede nyheder. 

 Og bagved filteret blev der skudt mod en kolonne traktorer, som fredeligt 
kørte ud på marken for at så. Jeg vil virkelig gerne se befrielsen af   Kherson, i det 
mindste Kherson. Det kan vi bare ikke, det MÅ vi ikke tillade. Mens nogen stadig 
er tilskuere til et kapløb, bliver andre bombet, skudt og pakket. Det er vores folk.
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Що ти зробиш, коли закінчиться війна? (Ukrainian)
 Что ты сделаешь, когда закончится война? (Russian)
What will you do when the war is over? (English)
Hvad vil du gøre, når krigen er forbi? (Dansk) 

Denne post fandt vi på Facebook. Den rummer tanker og drømme, en 
ung kvinde har om fremtiden, under krigen. Vi kan alle gøre os nogle 
tanker om, hvad denne krig har medført, som vi vil gøre anderledes. 

• Jeg vil bestige Hoverla med min familie. 
(*den højeste bjergtop i Ukraine).

• Jeg vil hjælpe med til at organisere rehabiliteringslejre i Tepla 
Gora Eco Center (*en økolandsby i Karpaterne i det vestlige 
Ukraine)

• Jeg vil omfavne mine mange kære fra bl.a. GEN Ukraine 
(*Global Ecovillage Network Ukraine), EDE 2020-kursus 
(* Ecovillage Design Education-kursus), min universitets-
gruppe, min college-gruppe og mange andre.

• Jeg vil gøre noget, jeg ikke har gjort før. Arrangere en rafting-
tur på en ukrainsk flod med min ven Valentin Sosnitsky.  
Han forsvarer vores land lige nu, for os alle. 

• Jeg vil kende flere ukrainske kunstnere. 
 
Måske virker alt, der er skrevet der, ikke rigtigt lige nu.   
Men ... jeg kan nare godt lide at lave denne liste. Hvis vi bare 
tror,   er oddsene helt sikkert stigende. Så jeg vil bare blive ved 
med at tro og bevæge mig i den retning. 
 
Hver aften inden jeg går i seng, siger jeg mentalt:  
“I morgen er krigen slut.” Jeg forestiller mig det. Myriader af 
glade situationer og kendte ansigter. Og jeg falder langsomt 
i søvn. Jeg sover roligt. Igen tror jeg. At denne nat vil efterlade 
mig og dem omkring mig i live, igen i morgen. Men også i 
overmorgen. Og i mange år mere. Det er mit mantra. 
 
Og hvad vil DU gøre, når krigen er forbi?  
 
And what will YOU do when the war is over?

Olha Simon
Aktivist, GEN Ukraine
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