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PRESSEMEDDELELSE: Økosamfund mobiliserer for at hjælpe i Ukraine 
Modtager 1 million danske nødhjælpskroner til at huse internt fordrevne  

 

Den grønne vej (’the Green Road project’) 

Landsforeningen for Økosamfund (LØS) har gennem 5 år samarbejdet med økosamfundsbevægelsen i 
Ukraine. Venskaber og partnerskaber er blevet skabt. Siden krigens første dag har LØS derfor støttet 
organisationen Global Ecovillage Network Ukraine med initiativet 'The Green Road'. Det består af en 
række økosamfund ikke bare i Ukraine, men gennem Global Ecovillage Network Europe overalt i Europa, 
hvor der bliver taget imod de fordrevne, hvad enten de er på vej mod grænserne eller bliver huset i et 
økosamfund i eller udenfor Ukraine. Der skabes helt praktisk et ’home away from home’, for en tid.    
 
“Vi har i mit økosamfund Hallingelille modtaget en familie på 7, der på 9 dage var igennem fire 
forskellige lande. Jeg er stolt af samhørigheden i vores europæiske netværk, og vores evne til at 
mobilisere og samarbejde. Familien havde overskud til at overbringe mig et par sandaler, jeg glemte for 
to år siden nær Prag, hvor familien overnattede på deres færd. Vi har et tæt netværk i GEN. Det er som 
en stor familie. Når man har stået og børstet tænder sammen, i et ukrainsk økosamfund, kan man ikke 
lade være med at hjælpe til”, siger Camilla Nielsen-Englyst, der koordinerer LØS’ projekt i Ukraine.     
 
Smidigheden og hastigheden hos GEN Ukraine og i GEN-Europe netværket er bemærkelsesværdig.  
Der handles hurtigt og i tråd med de akutte behov. Økosamfund, der før har bestået af måske syv 
familier, har meget pludseligt fået mangedoblet deres beboerantal og omstiller til en ny hverdag.   
 
Gaia Trust  donerede 50.000 kr. til LØS, der dækkede udgifterne i de første uger, indtil LØS fik godkendt 
en ansøgning på en halv million fra Nødhjælpspuljen DERF hos CISU, der har konsolideret arbejdet i 
Ukraine. Budgettet er nu blevet fordoblet, for behovene er kun stigende. Omkring 1 million kroner er 
bevilget til at klargøre værtssteder i Ukraine og til helt basale behov for mad, varme, medicin og ophold 
for særligt kvinder og børn.  

 
Soldat, flygtning eller aktivist?  

Der bor ukrainere i danske økosamfund lige fra Svanholm ved Skibby over Munksøgård ved Trekoner og 
til Hallingelille ved Ringsted. De er her for at hjælpe til og der bliver indsamlet alt lige fra fødevarer, 
benzindunke og soveposer til vandpumper, bærbare computere og el-kogeplader. Organisationen Bevar 
Ukraine giver plads i deres lastbiler til at bringe tingene ned til ukrainske økosamfund. De unge GEN 
Ukraine folk i Danmark finder mening i at koordinere de danske bidrag - at indsamle, pakke og sende 
lastbiler; at assistere tilkommende ukrainere, at formidle deres historie om krigen på skoler, højskoler 
og i organisationer. De skal f.eks. tale både på Roskilde Festival og på Folkemødet på Bornholm, ligesom 
de er med i planlægningen af en stor europæisk økosamfundsfestival, der finder sted i Danmark til juli. 
GEN Ukraine: “Der er tre primære roller i en krig - man kan være soldat, flygtning eller aktivist”.   
 
“Jeg ville ikke kunne være her i Danmark uden at få dårlig samvittighed over ikke at hjælpe til. Derfor 
engagerer jeg mig i alle de her aktiviteter. Det er naturligt for mig at være her, fordi vi kender LØS og har 
været her før”, siger Anton Zabolotnyi, der tog afsted fra Ukraine selv samme morgen, som krigen 
startede. Nu er han bl.a. ansvarlig for kommunikation samt indsamling og afsendelse af lastbilerne. 
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På Duemosegård hos Ross Jackson/Gaia Trust i Birkerød bydes de unge indenfor og gives husly, når der 
er brug for at samles for at koordinere arbejdet. Der skabes en hub af aktivisme og holdes møder om, 
hvad der er vigtigst lige nu. Daglige online møder med Ukraine og et utal af grupper på Telegram og 
Whatsapp sikrer kommunikationen og at behovene er korrekt formidlet. 
 

Behovene ændrer sig 

Fra i krigens start at have uddelt tæpper og mad som den primære opgave, har opgaverne ændret sig. 
Der opleves et stigende behov for traumerådgivning, healing, vejledning til byboere om at dyrke jorden, 
etablering af nye hjem i gamle lader, at skaffe bærbare computere til online uddannelse for børnene,  
at lægge strategier for fremtiden osv. Men det kan være svært at udtænke langsigtede strategier, når 
mobiltelefonerne kimer med de utallige presserende behov. Økosamfundenes umiddelbare kapacitet i 
Ukraine er nået med de 2000 mennesker, der er kommet til. Lagrene er tomme og der er noget tid til 
høsten. Alle arbejder hårdt; værterne, men også kernegruppen af frivillige i GEN Ukraine, under svære, 
og nye omstændigheder, der har medført en omstilling fra at være spirende bæredygtighedsbevægelse 
til at skulle agere som agil nødhjælpsorganisation.  

  

En positiv historie i en hård tid – et andet narrativ 

Den daglige billedstrøm fra GEN Ukraine udstråler som oftest håb, fællesskab og en ukuelig optimisme. 
Drivhuse skyder op og byboere lærer at dyrke jorden. Der planlægges et 4 ugers kursus i opbygning af 
økosamfund gennem Gaia Education. Men iblandet denne optimistiske fremsynethed fremsendes også 
billeder af de indtil videre fire økosamfund, der er blevet tilintetgjort under krigen. Det er hårde vilkår.   
 
En dansk frivillig fra Økosamfundet Hallingelille her netop hjemvendt fra Ukraine, hvor hun sammen 
med et medieteam var ude at besøge de økosamfund, der bliver støttet med midlerne fra Danmark.  
 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 
- UNDERVISNINGSMATERIALE OG FORMIDLING  
’Maksyms breve: En måned i krig’ er navnet på 10 breve, der indeholder historier og reflektioner fra 
GEN Ukraines leder. I øjeblikket tager aktivister fra GEN Ukraine sammen med LØS rundt på gymnasier, 
højskoler mm. og fortæller om projektet. Brevene findes her: okosamfund.dk/ukraine/ 
 
- ÅBENT EVENT OM ØKOSAMFUND I KRIG  

Ross Jackson, medstifter af Global Ecovillage Network (GEN), åbner sit hjem nær København for at 

være vært for hans Duemosegård Samtaler. Her fortæller både LØS og aktivister fra GEN Ukraine deres 
historier. Det foregår 17.5 kl. 19.30-22. Tilmelding: https://rossjackson.nemtilmeld.dk/39 
 
 

YDERLIGERE INFORMATION   
  

Camilla Nielsen-Englyst - Projektkoordinator i LØS 
camilla@okosamfund.dk // okosamfund.dk/ukraine/ // +45 29723145 
 
Ross Jackson - Founder of GEN (Global Ecovillage Network) 
rossjackson@gaia.org // +45 40587501  
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