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De flere end 12.000 universitetsstuderende på Zimbabwes førende universitet, University of Zimbabwe, må
fremover hverken kysse eller
kramme en studerende af
det modsatte køn eller på nogen måde ”have intim omgang med personer af det andet køn”, lyder det i et nyt sæt
regler, der er blevet omdelt til
de studerende på universitetet i landets hovedstad, Harare.
Bryder de studerende reglerne, vil de blive bortvist fra
universitetet, lyder det i cirkulæret.
Den nye regel, der blot er
en af lang række stramninger, gælder på hele universitets område, herunder studenterboligerne, og vækker
undren og utilfredshed
blandt de studerende.
I forvejen er der strikse regler for socialiseringen mellem kønnene på universitetets område. Mænd og kvinder bor i separate bygninger
og må kun besøge hinanden i
bygningernes forhaller, ikke
på værelserne. Efter klokken
22 er det forbudt for studerende af modsat køn at besøge hinanden.
Ikke blot er kysseforbuddet
grebet ud af luften, det er også et indgreb i de studerendes personlige frihed, mener
en repræsentant for de studerende, Tsitsi Mazikana.
”I min alder er det urimeligt at få besked på, at jeg
ikke længere må kysse eller
give nogen et knus,” siger
hun.
Tsitsi Mazikana mener, at
forbuddet handler mindre
om moral og mere om yderligere kontrol med de af de
studerende, der ”ikke er tilfredse med den måde, de (ledelsen, red.) leder universitetet på”, siger hun til det britiske BBC-radioprogram Newsday.
”Hvis det handlede om moral, ville de ikke distribuere
kondomer i studenterboligerne og på sundhedsklinikken,” siger hun.

Dzimbabwe Chimbga fra organisationen Zimbabwe
Lawyers for Human Rights
(Advokater for Menneskerettigheder i Zimbabwe) siger, at
de nye regler er et brud på de
studerendes rettigheder og
”på forfatningen, fordi de begrænser de studerendes ret
til at mødes”, siger han til
avisen The Zimbabwean.
De universitetsstuderendes
forening, Zinasu, har varslet
protester, der på nuværende
tidspunkt endnu ikke har
fundet sted.
Før Zimbabwes regering
introducerede nye skrappe
sikkerhedsregler i 1997, demonstrerede landets universitetsstuderende ofte mod regeringen og universitetsledelsen, men de nye regler
har medført gentagne massearrestationer af universitetsstuderende, der åbent har
protesteret.
Kristeligt Dagblad har forgæves forsøgt at få en kommentar fra universitetet, der
indtil nu har nægtet at kommentere sagen.

0 Frivillige i organisationen Volontør Hundrede under arbejdet med at dele hjælp ud til de ukrainere, der er flygtet fra kampene i den
østlige del af landet. – Alle fotos: Darja Sjalygina.

0 Lesja Litvinova, der koordinerer indsatsen i Volontør Hundrede, fortæller, at de frivillige i organisationen selv tog initiativet til at hjælpe.

Skytsenglene over Ukraine
Der har fundet en omfattende mobilisering sted i det ukrainske samfund siden udbruddet af krig sidste forår. Mange borgere er
involveret i arbejdet med at organisere hjælp til de mennesker, der har måttet forlade krigszonen. Også danskere bidrager
DARJA SJALYGINA
OG JENS MALLING
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Vejen fører gennem Podil,
Kijevs maleriske gamle bydel.
På en af de mest kendte turistgader i den ukrainske hovedstad, Andrijivskyj Usvis,
sælger de handlende håndlavede souvenirs og antikviteter. På den højre side leder en
gyde bort fra rækken af boder. Den er nem at overse,
men herinde åbner sig en
verden, der står i kontrast
til den almindelige hverdagsidyl kort herfra.
Frolovska hedder den lille
passage. For tusindvis af
mennesker er navnet blevet
en del af deres faste ordforråd. Her ligger nemlig et af de
talrige samlingspunkter i
Ukraine, der fordeler humanitær hjælp til landets flere
end 430.000 internt fordrevne borgere. De har været
tvunget til at forlade deres
hjem i de østlige regioner,
hvor krigen raser.
Om lørdagen står her altid
en lang kø, da der på denne
dag bliver uddelt pakker med
mad. På andre ugedage modtager flygtningefamilierne
klæder, sengetøj, service, legetøj, lekture og malebøger
til børnene. Derudover kan
de få juridisk rådgivning og
psykologhjælp. Her er også
åbnet en arbejdsformidling
for at få de mange tilflyttere
bedre i gang med deres nye
tilværelse.
Ikke et eneste af disse initiativer er statslige. De er alle
resultatet af almindelige
ukraineres frivillige arbejde.
De kalder sig Volontør Hundrede. Langt størstedelen af
landets flygtninge må forlade
sig på frivilliges indsats, da
den ukrainske stat ikke kan
hjælpe i tilstrækkeligt omfang. En af aktivisterne i Frolovska, Lesja Litvinova, der
koordinerer indsatsen i Volontør Hundrede, fortæller
om de frivilliges engagement:

”Vi er ikke en oﬃciel organisation. Vi koordinerer meget af det praktiske helt simpelt via en Facebook-gruppe.
Denne gruppe består af frivillige, hvoraf de fleste til at begynde med selv tog initiativ
til at hjælpe. Efter at have afleveret den første pakke med
varmt tøj til en flygtningefamilie ville de ikke give op. De
fandt det nødvendigt at blive
ved med at hjælpe. På den
måde gjorde de frivilligarbejdet til deres hovedbeskæftigelse.”

På trods af det mareridt som
de mange fordrevne har været gennem på deres vej fra
de krigsramte områder, kalder de ikke sig selv for flygtninge. I stedet bruger de betegnelsen ”tvungne tilflyttere”.
Viktoria Vaslilevska, en
ung kvinde fra Lugansk, er
sammen med sin mand og tre
børn ankommet til Kijev i
sommer på grund af krigen.
”Da bombardementerne
begyndte forlod jeg vores by
sammen med min mand. Børnene havde jeg allerede sendt
til Kijev, da de første uroligheder begyndte. På dagen for
vores afrejse var der heftigt
skyderi på banegården. Vores
tog blev også ramt flere gange. I vognen lå vi med madrasser over os. Det rådede
konduktøren os til,” siger
hun.
Den unge kvinde vil gerne
fotograferes, da hendes baggrund allerede er kendt på de
sociale medier. Andre af Kijevs nye ”tilflyttere” er derimod bange for, hvad der kan
ske med deres slægtninge,
som er blevet tilbage på de
okkuperede territorier.
Viktoria Vaslilevska er
trods alt optimistisk indstillet.
”Det vigtigste er, at i Kijev
er alt godt. Før vi fandt Volontør Hundrede, var det
godt nok svært at få hjælp.
Men Lesja reagerede med det
samme. Allerede dagen efter

WW Jeg elsker

stadig byen og håber,
at vi kan vende
tilbage snart.

VIKTORIA VASLILEVSKA, DER ER
FLYGTET FRA LUGANSK I DET
ØSTLIGE UKRAINE

0 Viktoria Vaslilevska flygtede fra Lugansk-området i det østlige Ukraine til Kijev, da kampene for
alvor begyndte. Nu arbejder hun frivilligt for at hjælpe andre flygtninge.

at jeg fandt frem til de frivillige, fik mine børn legetøj. Vi
modtog bøger, tøj til den yngste, bestik, tallerkener og
sengetøj. Efter en uge fik vi
også bleer og levnedsmidler.
Efter en uge blev alle tre børn
syge. Så fik vi medicin med
det samme – Lesja havde selv
taget det med. Og det var af
den allerbedste kvalitet.
Lesja Litvinova er min
skytsengel. Det handler ikke
kun om den fysiske hjælp.
Det handler også om, hvor
meget tid hun tilbringer med
os, selvom hun selv har en lille baby. Hun taler med os,
hun beroliger og forklarer, at
der egentlig ikke er sket noget slemt. Vi er stadig i live.
Vi er stadig sunde og kan arbejde,” siger Viktoria Vaslilevska.
At finde arbejde i hovedstaden er ifølge flere flygtninge
ikke det sværeste. Meget vanskeligere er det at finde logi.
Nogle bor hos slægtninge,
andre lykkedes det at leje en
lejlighed. Andre igen nyder

godt af de frivilliges gæstfrihed. På den måde bor en anden familie fra Donbass-området i Lesja Litvinovas datja
uden for Kijev.
I volontørcentret hjælper
flere fordrevne fra Donbass
til. Viktoria Vaslilevska er en
af dem. Tre dage om ugen
kommer hun herhen for at tage del i aktiviteterne. Hun beskriver organisationen som
en helt egen verden, hvor
man altid finder støtte og
hjælp. Flygtningenes skæbne
er ikke ligegyldig for byens
oprindelige beboere.
”Mange tak til borgerne i
Kijev. Takket være dem har
tusindvis af familier nok tøj
og nok at spise. De kommer
også med penge, som vi køber husholdningsartikler
for,” siger Viktoria Vaslilevska.
Arbejdet er ikke let for hende, men hun føler sig forpligtet til at udføre det:
”Om lørdagen fordeler vi
mad til tusinde familier. Der
er nok at gøre. Det er svært,
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følelsesmæssigt svært. Man
bliver nødt til at abstrahere
på en måde. I starten græd
jeg meget. Det gør mig ondt
for børnene. Når jeg ser en
gravid kvinde, forsøger jeg at
finde det bedste til hende.
Man vil altid helst sørge for at
give det bedste og nyeste til
en baby.”

Hjælpen til flygtningene
kommer også andre steder
fra. I udlandet finder mange
det svært blot at ignorere den
menneskelige lidelse, som
konflikten i Østukraine udløser. Da de første flygtninge
ankom til Kijev i juni, besluttede Oleksandra InhatykEriksen, der er ukrainer og
bor i Danmark med sin
mand, at sende 10 kasser
med nødhjælp af sted.
Pludselig havde de dog
sammen med bekendte samlet 40 kasser med sager, som
de sendte af sted.
”Min mand og jeg kunne
ikke blot sidde og se nyheder
om, hvordan børn i Ukraine

hverken har tøj eller mad,
uden at gøre noget,” siger
Oleksandra Inhatyk-Eriksen
og fortsætter:
”Sådan begyndte det hele.
Første gang samlede vi tingene ind blandt vores bekendte. At sende en kasse med 1015 kilo fra Danmark koster
mellem 600 og 800 kroner.
Det er mange penge, så for at
få nødhjælpen billigere af
sted, kontaktede vi ukrainske
medarbejdere i et stort dansk
containerfirma og bad dem
hjælpe. Vi fik lov til at sende
kasserne betydeligt billigere.
Denne sommer var vi en
måned i Ukraine, hvor jeg også arbejdede som frivillig. Vi
besøgte mange centre for
flygtninge. Det gik op for os,
at det er nødvendigt at gøre
meget mere, at samle endnu
mere hjælp. På hjemmesiden
Hjælp Ukraines Børn har vi
gjort vores initiativ oﬀentligt.
Vi har allerede sendt en 40
tons container af sted. Den
indeholder omkring 600 kasser nødhjælp med alt fra
varmt tøj, sko, bleer, legetøj,
køkkensager, hygiejnemidler
og udstyr til sygehuse.”
Oleksandra Inhatyk-Erik-

sen fortæller, at hjælpen til
de ukrainske familier også
kommer fra andre skandinaviske lande.
”Frivillige fra Sverige har
sluttet sig til os. Ligesindede
fra Finland og Norge har også
kontaktet os. Til sidst samlede vi dobbelt så meget, som
vi kunde sende. I øjeblikket
har vi omkring 700 kasser
med nødhjælp på lager. Derfor forbereder vi nu den tredje container. For nylig donerede et dansk firma 500 helt
nye børne-overalls. Sagerne
kommer hele tiden. Danskerne hjælper meget aktivt, og
de er klar til at hjælpe yderligere. Problemet er for os,
hvordan vi får det hele
sendt,” siger hun.
I mellemtiden kommer der
i Ukraine hele tiden flere
flygtninge fra de besatte områder. På trods af en indgået
våbenhvile fortsætter kampene østpå. Alligevel tager Viktoria Vaslilevska af og til turen til Lugansk, hvor hendes
mor stadig bor.
”Jeg føler mig hjemme i lejligheden. Men ellers har jeg
en underlig fornemmelse af,
at det ikke længere er min
hjemstavn,” siger hun.
Som mange andre har hun
i sinde at flytte tilbage, når
krigen er slut, og tænker på
Lugansk som det sted, hvor
hun vil bo.
”Jeg elsker stadig byen og
håber, at vi kan vende tilbage
snart. Jeg vil leve mit liv der, i
Ukraine. Hvem ved, måske
bliver det muligt at fejre nytår
i Lugansk – hjemme hos os
selv,” håber hun.

KONFLIKTEN I UKRAINE
3 Konflikten i Ukraine udløses i
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3 Det antænder voldsom vrede i
landets hovedstad, Kijev, hvor tusindvis demonstrerer i vinteren 20132014. Deres protester eskalerer, og adskillige demonstranter bliver
dræbt, inden parlamentet i februar i år vælter præsident Janukovitj.
3 En overgangsregering, som Rusland ikke anerkender, sættes ind, og
der udskrives præsidentvalg til afholdelse den 25. maj.
3 Kort tid efter trænger russiske tropper ind på Krim-halvøen i det
sydlige Ukraine. Prorussiske grupper tager magten i hovedbyen
Simferopol og udskriver folkeafstemning i begyndelsen af marts, hvor
et overvældende flertal siger ja til at blive del af Rusland.
3 Trods internationale protester samt europæiske og amerikanske
sanktioner rettet mod russerne vælger Rusland i marts formelt at
annektere halvøen, som landet i 1954 – under Sovjetunionen – overgav til Ukraine.
3 Prorussiske separatister i det østlige Ukraine begynder herefter at
røre på sig, og i begyndelsen af april besætter de flere østukrainske
byer og kræver løsrivelse fra Ukraine.
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