Rumænien efterår 2000.
Jeg har I perioden 4-13 nov. været i Rumænien for Østeuropæisk Børnehjælp, Sønderborg afdeling.
Vejret var fint 18-19 grader, nogle steder har de fået regn, bjergsiderne er igen lidt grønne, og de flade
arealer mellem Botosani og Tasi har igen lidt grønt græs, der var igen vand i vandløbene. Vi var der nede
med en transport med tøj og undertøj, som blev læsset af i Cluj– Hiriau - Mihal Kogalniceanu og Iasi.
Desværre har rumænerne nok aldrig været så fattige som de er nu på grund inflationen.
at
Deres husleje er
eksploderet, prisen for varmen er umulig at betale for de fleste rumænere. De som har arbejde kan end
ikke betale huslejen med deres løn, og hvad med dem som intet arbejde har? Prisen på kød og madolie
m.m. er steget meget. Da jeg i sept. var i Bukarest kostede 1 liter diesel 9900 L. ca. 3,70 kr. Da vi kørte
ind i Rumænien var den steget til 12500 L ca. 4,41 kr. og da vi kørte ud at landet var prisen 14000 L ca.
4,95 kr. 1 liter blyfri benzin kostede 15500 L ca. 5,48 kr. For 1 dansk krone far vi 2830 L. En månedsløn
for en arbejdsmand er stadig når skatten er betalt ca. 500-600 kr. En ung speciallæge får ca. 800-1000 kr.,
en lærer ca. 700 kr., en huslæge med egen klinik har en månedlig indtægt på ca. 8000 kr., men herfra går
omkostninger - husleje- telefon - løn til medarbejder m.m. rest ca. 4000 kr.
Jeg har prøvet at regne på timelønnen i Rumænien. Hvis en arbejdsmand arbejder 230 dage om året og 8
timer dagligt, bliver det til en timeløn på 3,90 kr., hvis han far 600 kr. Såi sept. skulle en arbejdsmand
arbejde 1 time for at købe 1 liter diesel og i nov. skal han arbejde godt 1 1/4 time. Det er altså meget svært
at drive maskinstation og hjælpe andre med de priser.
Lidt priser fra august: 900 g sukker 13500 L ca. 5 kr., 5 1 madolie 120000 L ca. 44,85 kr., 1 æg 2000 L
ca. 0,75 kr., 1 lille brød 4000 L ca. 1,50 kr., 1 cykel 22500000 ca. 841 kr., 1 par cowboybukser Lotus
329000 L ca. 123 kr., små børnesko 250000 L ca. 94 kr., 1 par voksen sportssko 340000 L ca. 127 kr., 1
skoletaske 100-125000 L ca. 38-46 kr., 600g vaskepulver 34000 L ca. 12,75 kr., 1 skolehæfte (børnene
skal selv købe) 6000 L ca. 2,25 kr., 1 kg kød 150000 L ca. 56 kr,. 1 liter mælk i butik 12700 L ca. 4,75
kr., 1 kg ost 74000 L 27,65 kr., kaffe 250 g 39000 L ca. 14,60 kr.. Hvordan klarer en husmor at lave mad
til sin familie, når hun bor i en boligblok i byen.
Der blev talt meget om valget 30 nov. hvor vi kom frem. Alle tror, at ”de gamle” kommer tilbage. Mange
borgmestre er skiftet ud. Jeg tror det bliver et meget svært år at leve i Rumænien og mange vil sulte og
fryse.
Jeg har siden marts været I Rumænien i 8 uger og har været der nede syv gange. Min bil har fra april 1999
til oktober 2000 kørt 97.500 km, og skulle nogen være i tvivl, så har jeg stadigt fuld
tids arbejde hos Post
Danmark. Jeg bruger al min ferie m.v. og også noget af min nattesøvn på Rumænien. Jeg vil gerne ønske
alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår, og tak for alt i det gamle år.
Med venlig hilsen

Arne Lorenzen
Kegnæs

