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Norges Fredslags Ukrainagruppe har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for
barn i en utsatt situasjon rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også
kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket
”Women for the future”.
Vårt formål er:
”Arbeid for fred, forsoning og rettferd gjennom praktisk arbeid, med fokus på økt

Nyhetsbrev fra Norges Fredslags Ukrainagruppe

forståelse mellom mennesker, demokratisering, menneskerettigheter og
menneskeverd.”

Haukåsen spesialskole i Oslo samlet
inn penger til griser ved Petrovskaja
internatskole. Den første grisen skulle
oppkalles etter skolen rektor, Gilbert.
Her ser dere Gilbert, brun og fin varme
seg på sine venner!

Fra vag ide til landbruksskole
I april i år reiste fem personer fra Ukrainagruppa og Solidaritet til Antratsitområdet. Ved
Petrovskaja internat er den største endringen er at internatskolen har fått status som
landbruksskole. Det innebærer at de som ønsker å bo på stedet til de er 18 år, slipper å
flytte som 16 åringer. Ungdommer i denne alderen er i en svært sårbar fase, så stabilitet og
trygghet kan være avgjørende for deres fremtid. Internatskolen har fått et grisehus som
noen av elevene selv har bidratt med å bygge opp. De har kjæpt inn 30 griser, som vokser
faretruende fort, som de må ta vare på. Ungdommene lyste av stolthet og glede da de viste
oss rundt og fortalte om prosjektet. Petrovskaja internat har kjøpt jord der de dyrker fôr til
grisene. Videre er planen å sette i gang dyrking i drivhus. For at grisene skal få godt stell og
elevene kyndig opplæring har Ukrainagruppa vedtatt å støtte 4 ansatte. Elevene har fått
ansvaret for å sende oss rapporter fra prosjektet. Dette er et resultat av et ”Lære for livet”
prosjekt igangsatt av oss, og gjort mulig som følge av økonomisk støtte fra Norge.
Vinduene på internatet har vært i svært dårlig stand. Noen steder erstattes glass av plastikk
og kulden blåser direkte inn i lokalene. I sommer skal halvpartene av vinduene skiftes ut.
Dette er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom fylkesmyndighetene i Lugansk,
Solidaritet og Ukrainagruppa.
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Barna har lenge ønsket en egen oppvisningssal.
Nå har internatskolen gjort om et lokale slik at
det fungerer godt som sal. Salen har scene,
scene teppe og stoler til alle de 250 barna på
internatet. Deler av salen har faddergavene
gjennom Ukrainagruppa bidratt med. Da vi var
på besøk, ble alle barna som hadde fødselsdag i
januar, februar og mars feiret. Elevene som
hadde gått på kulturskolen i Petrovska landsby
danset og sang for de andre.(Dette er også et
tiltak støttet av våre medlemmer) Etterpå fikk
alle skolens barn kaker, frukt og brus. En fest
som ble betalt av penger fra fadderordningen.
I dagens samfunn er det viktig å ha datakunnskap. Petrovskaja internat har fått to nye datarom.
Det ene er sponset av Lugansk fylkeskommune og det andre er gave fra en hjelpesending fra
Danmark.
Det er godt å se at barna har fått flere sitteplasser
som er hyggelige og komfortable. Gode stoler og
bord står det nå rundt omkring i de store internat
lokalene. Gjennom penger fra Norge har internatet
blitt et hyggeligere sted å vokse opp.

Vil du støtte et eget barn ved
Petrovskaja internat?
Ved Petrovskaja internat, har vi organisert fadder ordning for barn uten foreldreomsorg.
Faddere betaler 150 kroner per måned. Vi ønsker også at fadderne engasjerer seg noe
personlig gjennom for eksempel å skrive brev til barnet. Vi formidler kontakt tilbake.
Nå er det åtte barn som gjerne skulle hatt en fadder. Ta gjerne kontakt med Marianne
Fresjarå (mariannefresjaraa@hotmail.com) om du ønsker å ta ansvar for ditt eget barn.
Vi har latt pengene komme alle barna ved internatet til gode. Vi ønsker fortsatt å bruke
fadderstøtten til miljøtiltak ved internatskolen. Barna får det stadig litt bedre materielt, takket
være en ledelse som ikke gir seg, men står på. Penger til ting som gjør det hyggelig og fint å
vokse opp har allikevel ikke høy prioritet hos myndighetene.
Gjennom en slik gave får alle barna det litt bedre og ditt fadderbarn vet at et menneske bryr
seg.
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Antratsit sykehus— enheten for barn uten foreldreomsorg
Myndighetene tar fremdeles ikke ansvar
Antratsit sentralsykehus har en enhet som består av to rom.
Der bor spedbarna fra 0 til 1 år fra
byen som ikke får primæromsorg fra sine foreldre. Deres
bakgrunn er forskjellig, men noen foreldre ønsker ikke å ta
ansvar for sitt barn. Det gjelder spesielt barn med spesielle
behov, som barn med funksjonshemninger eller sykdommer.
Andre foreldre blir fratatt barna på grunn av at de anses som
uskikket. Felles for barna er at de mangler den kjærlighet og
stimulering barn fra normale familier får. Myndighetene i
Antratsit har prioritert disse barna svært lavt. Enheten mangler
alt. Mat, medisiner, klær, bleier, leker og engasjerte fagfolk.
Den norske gruppa Solidaritet samler inn penger som går til å
støtte enheten. Ukrainagruppa er ansvarlige for prosjektet, men
pengene kommer stort sett fra Solidaritet.
Ivan er en 2 måneder
gammel gutt. Ingen
kan finne foreldrene
hans. Politiet er koplet
inn for å finne dem.
Moren har psykisk
lidelse og drikker mye.
Overlegen ved
sykehuset mener han
har en hjerneskade.
Han sjeler og er
motorisk ikke normalt
utviklet.
Her er Ivan og
førskolelærer Trude
Lie Larsen i fin
passiar!

For NFLs Ukrainagruppe og Solidaritets representant som
besøkte Antratsit i april, var det fint å komme til enheten for
foreldreløse barn ved sykehuset. Men, lidelseshistoriene til
barna er mange. De vil alltid finnes, selv om vi håper og tror
foreldre i større grad vil bli i stand til å ta vare på sine små når
den økonomiske situasjonen i landet bedres. Det positive vi så
handlet om omsorg. Våre to ansatte ved enheten, Ludmila
Voronova og Natalia Bondareva lyser av engasjement for
barna. De utgjør et godt team og utfyller hverandre. Ludmila er
tøff og en spydspiss i et korrupt system, mens Natalia
omsorgsfullt støtter og backer opp sin kollega.
Sammen utgjør de en omsorgsfull enhet som vi ser kommer
barna til gode. For tre år siden ble de to ansatt. Barna var da
understimulert og passive. Med gjennomsnittlig 50 barn på
enheten pr. år, kan vi regne med at ca.150 barn i løpet av
denne tiden har fått mer kjærlighet og stimulering enn de ellers
ville fått. Det gir litt bedre grunnlag for en positiv utvikling av
deres personlighet. Et grunnlag vi tror vil komme det ukrainske
samfunnet til gode i det lange løp.

Høsten 2006 var Natalia og Ludmila i Moldova ved det norskstøttede senteret Voinicel i
Moldova. Senteret gir funksjonshemmede barn og deres familier behandling og støtte.
Fagkompetansen er høy. Våre to ansatte fikk my inspirasjon og ønsket selv å lære å seg
babymassage i etterkant. Etter et 3 måneders kurs i massasje, får barna ved enheten nå
jevnlig stimulering og kontakt gjennom våre ansattes massering.
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Sasha og Eva Merethe Rimork
Mor til Sasha er alkoholiker, hun drikker mye. Barnet
ble med hjem etter fødselen. En lege og sykepleier fra
kommunen var på hjemmebesøk og fant den lille sulten
og ustelt. 5-6 personer satt rundt i huset, svært fulle.
Ingen brydde seg om barnet. De tok han med til
enheten for barn uten foreldreomsorg.

Antall barn på enheten varierer. Våre to ansatte jobber
ekstra om de vurderer at det er behov, f.eks om det er
mange barn på avdelingen. De vil heller det enn å ansette
en ny person da de mener det er vanskelig å finne en god
omsorgsperson. Det ble undertegnet en kontrakt ut 2008.
Under vårt besøk i april hadde enheten mange ulike
behov. Unni Kinn fra gruppa Solidaritet kjøpte inn både mat, bleier, medikamenter, skap og
gode stoler til de ansatte.
Avdelingen begynner å ligne et hjem!

En åpning mot verden
Barn med ulike typer funksjonshemninger er i svært liten
grad integrert i det ukrainske samfunnet. Det
pedagogiske tilbudet som gjelder for barn med fysisk og
psykisk funksjonshemning er som regel
hjemmeundervisning eller internatskole. På grunn av at
denne gruppen barn ikke er prioritert, er heller ikke
hjemmeundervisningen komplett, det betyr at barna kan
få svært få timer undervisning. Vi mener det er viktig for
barn å vokse opp hjemme
og ikke bli sendt bort til en
internatskole. Hjemme får barna den familiære omsorgen de
trenger. Det de derimot mister er sosial omgang med andre
barn og et godt pedagogisk tilbud.
Høsten 2005 inviterte Ukrainagruppa en gruppe ledere og
pedagoger fra Antratsit området til Norge. Målet var å vise dem
ulike opplæring og omsorgstilbud i Norge. En av de som kom
var Ludmila. Hun er medlem av Women for the Future gruppa i
Antratsit. Etter selv å ha hatt en funksjonshemmet bror, har hun
et brennende engasjement for denne gruppen mennesker. Etter
det inspirerende besøket i Norge har planen hennes gradvis tatt
form som et praktisk integrerings prosjekt ved Skole 5 i
Antratsit. Skole 5 er hovedbasen for medlemmer av Women for
the future gruppen i Antratsit. Skolen er en vanlig skole med
fokus på språkopplæring.
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Mor med datter som har Følling syndrom (ønsker
fadder)
Moren, Svetlana, er en av frontpersonene i
foreldregruppa. Hun fortalte om sin datter som
har Følling syndrom. Uten spesialkost vil hun
utvikle utviklingshemning. Foreldrene jobber
hardt for å få nok penger til maten hun trenger.
Moren fortalte at de bruker 60 000 kroner på mat
til datteren per år.
All hjelp fra en evt. fadder vil være til hjelp.
Vil du støtte familien, ta kontakt med oss.

Foreldregruppen for funksjonshemmede barn i Antratsit består av foreldre til 46 barn. Denne
gruppen har i samarbeid med Ludmila, rektor ved Skole 5 og Nataly Skyba startet prosjektet
for 28 barn vinteren 06/07. Ca. ti av lærerne er engasjert på frivillig basis fredager og
lørdager for å få til dette nye tilbudet i byen. Mange av elevene fra Skole 5 er også engasjert
som assistenter.
Målsettingen for tiltaket er: ”Positiv sosialisering og integrering av barn med særskilt psykisk
og fysisk utvikling.”
Gjennom musikk, håndarbeid, kunstterapi, gymnastikk, data opplæring og engelsk opplæring
ønsker de å oppnå denne målsettingen.(Data opplæring på maskiner vi sendte dem høsten
2006)
Under Ukrainagruppens besøk fikk vi møte barna og foreldreforeningen. Barna ga uttrykk for
stor glede og entusiasme over aktivitets og opplæringstilbudet. Foreldrene, som bare var
mødre, var svært engasjert i sin og sine barns situasjon. Noen av deres kommentarer på
situasjoen var:
 Undervisningssystemet er i stor grad stengt for disse barna.
 Barna våre har igjen mulighet til å være sammen med barn.
 Viktig at vanlige elever møter barn med lærevansker.
 Her kan de være sammen, bli kjent. På fester kan de danse sammen, være
likeverdige.
 Mange av dem var svært sjenerte til å begynne med, ikke nå.
 Rektor ved Skole 5 uttalte at: ”For skolen er dette også viktig. For tanken og arbeidet
for demokratiutvikling”.
Norges Fredslags Ukrainagruppe er svært glade for det gode tilbudet som nå er under
etablering. Vi vil støtte dem videre både faglig, moralsk og økonomisk. Under oppholdet i
juni fikk foreldreforeningen støtte til en felles tur til Svartehavet i sommer for alle
foreldrene og barna i gruppen for funksjonshemmede barn.
Vi har besluttet å gi økonomisk støtte til de engasjerte lærerne ved Skole 5, for å sikre at
dette positive tiltaket blir videreført.
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