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Besøgsrejse i uge 45, 2015 til Daugavpils-regionen i Letland 

med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne  
Hans Friis Petersen, Bent Brønning og Jens Christensen. 

 
Der var fornem modtagelse på Rådhuset i Daugavpils ved socialborgmester Vanda Kezika, leder af Rø-
de Kors Anna Jegorova og tolk Laura Malnaca. Derudover var 
overlæge Janis Anspuk m.fl. til stede. Borgmesteren orientere-
de om forholdene i region Daugavpils. I regionen bor 28.000 
indbyggere og den består af 19 distrikter. 
 
Derudover takkede hun for mange års samarbejde og de man-
ge brugbare produkter, vi har doneret. Der blev tillige oriente-
ret om hvilke behov, der er her og nu. Vore donationer forde-
les til skoler, sociale institutioner, hospitaler samt til fattige 
børnefamilier i regionen. Vores fremtidige kontaktperson er nu 
leder af Røde Kort Anna Jegorova, men af praktiske årsager formidles kontakten via tolk Laura Malna-
ca. M.h.t. overlæge Janis Anspuk vil han i nærmeste fremtid vende tilbage med hospitalets behov. Ef-
ter denne velkomst og præsentation blev der serveret frokost på rådhuset. 

 
Herefter blev vi præsenteret for den tolk, der skulle følge os under resten af opholdet. 
Hendes navn er Aija Centnere, der udover at være tolk, også er ansat som psykolog med 
speciale for udsatte familier. 
 

Besøg på Chervonka Castle, hvor man har indrettet di-
striktscenter med særligt henblik på udvikling af "landdi-

strikterne". Slottet har en lang glorværdig historie, som vi blev orienteret 
om under en alsidig rundvisning. Stedet benyttes i dag til meget forskel-
ligartet administration, lige fra jobformidling til bryllupsceremonier. Der 
kommer dagligt en række arbejdsløse, som får tilbudt træning og be-

skæftigelse i op til fire måneder med bl.a. have-
arbejde og skovbrug, hvor man kan sige, at par-
ken udnyttes optimalt; der er tale om et EU projekt. Under besøget fik vi lej-
lighed til at få en samtale med tre kvinder der var i beskæftigelse på instituti-
onen og som har modtaget hjælp fra ØB. En af kvinderne havde to børn og 
var taknemlig for hjælpen fra ØB. En anden kvinde, der havde en datter ud-
trykte også stor taknemmelighed for vores hjælp og kunne godt ønske sig sko, 
tøj, sengetøj, dyner og puder. Sidste kvinde havde tre døtre og udtrykte også 

stor tilfredshed med hjælpen. Denne kvinde ønskede også tøj og hvad vi ellers leverer. Generelt øn-
skede man sig cykler. Slottet og parken er desuden et kendt og meget besøgt turistmål. 
 
Næste besøg var i samme distrikt ca. 5 km nord for Chervonka, hvor vi be-
søgte et hus med to familier. I stueetagen bor en familie bestående af fire 
personer, nemlig en far, mor og to døtre; vi traf kun moderen. De lever un-
der meget fattige vilkår, men er dog selv i stand til at yde noget via have og 
husdyr. De mangler bl.a. haveredskaber. Også cykler og sportstøj til børn 
blev efterspurgt. 

ØB på besøg 

Samtale med 3 kvinder på 

Chervonka. 

Slottet Chervonka. 

Fra modtagelsen på rådhuset 

Vor tolk Aija 
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I Skrudaliena besøgte vi en bolig bestående af et værelse til en 18-årig psy-
kisk syg mand, som man var i færd med at hjælpe på fode idet han var i 
gang med en kokkeuddannelse. Værelset var tarveligt indrettet med stor 
kakkelovn og brændestabel indendørs. Pgl. ejede kun få ting, noget tøj, en 
reol, en seng og nødvendigt køkkenudstyr. Stedet administreres af social-
centret. 

Disse områder er på alle måder præget af 
stor fattigdom og trøstesløshed, jf. illustrationerne i højre-siden. 
 
Besøg på ungdomshjælpe-center for forsømte børn fra problemfyldte 
familier "Jaunatnes Lietu Specialist" i Kalupe. Her havde vi møde med le-
deren Ligita Liepina og ungdomsleder Iveta Poplooska. Der blev redegjort 
for deres arbejde. Der er plads til 14 - 16 børn på skift i institutionen, der 
tilnærmelsesvis kan minde om vores SFO'er. Der er mulighed for at spise 
på stedet, få lektiehjælp sammen med tidligere brugere af stedet, der nu 
fungerede som hjælpere. Vi så også en dias-serie, der viste en række ak-
tiviteter, der blev gennemført for børnene. Også forældrene havde mulighed for at komme og få hjælp 

på dette center og vi blev præsenteret for 3 kvinder, der fortalte 
om deres situation og hvordan de trods modgang forsøger at få 
tingene til at fungere i hverdagen. Bl.a. fortalte en mor med syv 
børn, hvis hus er brændt, at hun har fået en bolig stillet til rå-
dighed af Centret. Der blev fremsat ønsker om skoletasker, 
pennalhuse, blyanter, skriveblokke, vintertøj og køkkenting. Og-
så sportssko, sportstøj, cykler, skøjter og haveredskaber blev ef-
terspurgt. Stedet sørger også for bomuligheder for ældre men-
nesker, der ikke ønsker at komme på plejehjem. 
Stedet arrangerer modeshow for teenagere 
med tøjet fra ØB.  Der er desværre mange al-

koholikere i området, men det er svært at få disse - især mænd - til at medvirke i f.eks. 
en Minnesota-kur. I centret kommer også atten ældre damer, der under socialt  sam-
vær strikker, syr og sætter perler på snor o.l.  Stedet kan benyttes alle ugens dage. 
I forbindelse med forannævnte center, fremvistes en ny istandsat lejlighed til brug for 
akutte kriseramte kvinder og børn. Lejligheden kunne også lånes ud til besøgende til 
de ældre, der var bosat ved institutionen. Vi kunne genkende meget af inventaret i lejligheden, som 
kommende fra ØB, bl.a. dyner fra DYCON. Yderligere ønsker til lejligheden:  Lamper, knagerækker, små 
møbler og køkkenting. 

 
Besøg på Kalupes Pamatskola, hvor vi blev modtaget 
af skoleleder Inara Onzule. Der er tale om en grund-
skole med 85 elever fra nærområdet. Lærerne løn-
nes af staten og driften betales af kommunen. Sko-
len var ny istandsat i foråret og fremtrådte meget 
flot og velfungerende. 
Vi blev vist rundt og så mange af de skolemøbler vi 
har doneret. 1 - 4 klasse får tilbudt 2 måltider om 

dagen. 5 - 9 klasse får også tilbudt 2 måltider om dagen, men her er der 
brugerbetaling for det ene måltid, medmindre familien er mindrebemidlet.  

I klasseværelset 
Skolelederen 

Besøg i Jaunatnes Lietu Specialist 

Værelse for 1 person med 

brændsel bag reolen. 

Akut-lejlighed 
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I regionen undervises i russisk på 6 grundskoler. Ønsker fra skolen: Flere skolemøbler, møbler til hvile-
områder – f.eks. sækkestole og store puder, projektorer med borde og tavler. Derudover et ønske om 
at få kontakt med en skole i Danmark. Bent spørger Starup skole ved Haderslev. Besøget blev afsluttet 
med en dejlig frokost fra skolens køkken. 
 
Besøg hos børnefamilie i udkanten af Daugavpils i en boligblok fra Sovjet-
tiden. Direktøren for socialcentret i Naujene, Natalia Skutane deltog. Der er 
tale om en familie bestående af fem. Vi mødtes med moderen og to epi-
lepsi-ramte børn. Lejligheden fremstod - efter forholdende - pæn. Mode-
ren ønskede bl.a. borde og stole, legetøj, sengetøj og puder. 
 
 

I samme område en anden boligblok, men i endnu dårligere stand, med 
fugt og skimmelsvamp, besøg i lejlighed bestående af to værelser, i alt 
højst 40 kvm. Her boede en familie bestående af to voksne og fem 
børn, hvor vi fra ØB mødtes med moderen og to mindre børn. Hvordan 
det  overhovedet er muligt at leve på så lidt plads er uforståeligt for os 
vesteuropæere. Ønsker: etagesenge, garderobeskabe, hylder til køkken.  

 
Nok en lejlighed af samme type besøgtes. Her tale om en tre-værelses lejlighed. Her bor 
en mor med fire børn i alderen 7 mdr. - 7½ år. Masser er mug, skimmelsvamp og i det 
hele taget en bolig i uhyre ringe stand. Der ønskes kontorskole, sko, vintertøj, legetøj, 
persienner, tapeter og skabe til tøj samt møbler. 

 
Mange af de ringest stillede i Daugavpils-regionen bor i boliger fra Sovjet-tiden. Dis-
se boliger er i mange tilfælde opført i forbindelse med landbrugskollektiver. Boli-
gerne er sædvanligvis i meget dårlig stand.  
 

Besøgte også Røde Kors lager og uddelingscenter i Daugavpils. Vi kunne konstatere, at seneste sending 
var godt ankommet til tørt og godt lagerrum. Lige i nærheden kunne folk komme og prøve tøj og sko 
og i det hele taget få ting udleveret efter behov. Sorteringen af tøjet varetages af en kvindelig medar-
bejder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfra uddeles så tøjet fra Danmark i Daugavpils-regionen 
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Fortsat i samme center, men nu i administrationen hvor vi 
har møde med direktøren og fire sociale medarbejdere. 
Der taltes om de behov som socialarbejderne mødte i de-
res daglige arbejde. Man ønsker: Kørestole, rollatorer, 
handicap-hjælpemidler af alle typer, også ortopædiske, 
sårbehandlingsmidler, bandager, bleer og voksenbleer. 
Også badestole, børnestole, høje stole, kontorartikler, så-
som blyanter, blokke, skoletasker og farvestifter. Også 
talkum, sæbe og shampoo efterspurgtes.  

 
Sidste aften var vi inviteret til en fælles og meget hyggelig middag, hvor også vore 
tidligere samarbejdspartnere fra Røde Kors i Ilukste var inviteret. Skaidrite Davne 
kunne desværre ikke deltage p.g.a. sygdom, men i stedet mødte hendes datter 
Sandra. Tidligere tolk Iveta Megne deltog også. 
 
 

 

 

Konklusion: 

 Vores vurdering er, at den hjælp ØB kan yde er yderst tiltrængt. 

 Der er stort set brug for alt. 

 Specielt blev der gjort opmærksom på manglen på haveredskaber, cykler, sportstøj, legetøj og børnetøj. 

 Vi har fået etableret en god kontakt til såvel Røde Kors som Daugavpils-regionens sociale medarbejdere, hvor vi har aftalt en 

tættere kommunikation end hidtil. 

 Vi tilstræber hyppigere besøg end hidtil, måske emne-baserede besøg. 

 Overalt hvor vi kommer frem, bliver vi mødt med stor hjertelighed og megen venlighed. Og uden vores samarbejde med Røde 

Kors, ville vi ikke have mulighed for at kunne hjælpe i samme omfang. 

 Situationen i Daugavpils-regionen er meget vanskelig, men vi mødte mange ildsjæle, som gør en kæmpe indsats for at forbedre 

de fattiges vilkår. 

 

 

 

 

 

På næste side nogle fakta om Letland fra Den Europæiske Union. 

Sandra og Iveta 
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