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-arbejdere. 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.

GEN UKRAINE

DEN GRØNNE VEJ

N4

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 småsuspekte 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 Network).
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 engagere 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 togstation, 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 konkurrencen 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 forretningsplanerne 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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