"Святое место пустым не бывает"

A new beginning (for Anastasiia)
ELIN STRAND RUIN

Jag åt frukost med den unga ukrainska kvinnan Anastasiia (32 år) på ett hotell i
Istanbul i mars 2022 där vi båda bodde i flera veckor. Hon hade lämnat Ukraina i
januari för hon kunde känna att kriget var på väg och som webutvecklare och
ingenjör kunde hon jobba överallt.
Vi träffades den 12 mars samma dag som hennes flyg tillbaka till Ukraina ställdes in
och hon skrev texten nedan. Hotellvärdinnan introducerade oss vid frukosten, mycket
medveten om hennes situation, i hopp om att jag hade några idéer om var hon kunde
ta vägen och fly till ett land som var säkrare än Turkiet. Anastasiia var blek som ett
spöke och med en elektrisk atmosfär. Dygnet igenom levde hon genom nyheterna
och i kontakt med vänner och familj som fortfarande var kvar i Ukraina. Hon stöttade
sin läkare som fick ett nervöst sammanbrott, hon ordnade logistiken med vänner att
tömma hennes hyrda rum i Liev, eftersom hennes hyresvärd plötsligt bestämt sig för
att dubbla hyran. När hon detta sedan genomfördes lyckas hon sista stund guida dem
som inte kände till Liev, till skyddsrum (som hon hittade på nätet) så de kunde fly de
plötsliga flyganfallen. Hennes gamla möbler lämnades ståendes på gatan.
Anastasiia skrev 12 mars:
”Mitt liv är förstört och jag försvinner.
Jag vet inte om jag kommer att träffa min mamma, mina släktingar och andra
närstående. Mitt liv är förstört. Allt vad jag har tjänat, vad jag har haft i Ukraina är
lika med 0. Jag är ingenting, jag är en utomjording här.
Vad jag måste göra nu:
- Jag måste upprätthålla mitt dagliga liv. Jag måste äta, gå promenader och dricka te
på morgonen.
- Jag måste ta han om min hud.
- Jag måste tillåta mig att utrycka vad jag vill och skriva det som kommer ur mitt inre.
- Jag måste tro på min idé om att lära sig något nytt är fortfarande otrolig!!!
- Så min plan är:
- Leta upp ett säkert boende

- Skriva till den ukrainska ambassaden i Turkiet
- Få kunskap om mina rättigheter
- Få internationella IT-certifikat
Och:
- Lyssna på din kropp, vad känner du?
- Snälla, vila tillräckligt (det är ok att titta på film!)
- Det är ok att ta korta pauser från nyheter.
Jag kan bygga upp min värld igen från noll och jag vet nu vad jag vill ha i den.
Som i det gamla ordspråket: "Святе місце пустим не буває" Om något är förstört
kommer det snart finnas något nytt på den platsen. Och vem säger att jag inte får
ha drömmar och idéer fortfarande? Idéer om att vakna upp tidigare och gå en
promenad eller meditera. Ingenting har en effekt på kriget. Allt måste pågå samtidigt,
parallellt.
Jag måste vara i detta, men samtidigt måste jag börja om, för att överleva, för att
leva.”
Genom kollegor på samma företag i Frankrike lyckades hon hitta ett boende i en liten
by hos en äldre fransman, hans flickvän och deras stora familj, i hans hus i södra
Frankrike. Anastasiia arbetar fortfarande i samma ukrainska företag som har en
avdelning i Paris. Hon pratar med sina föräldrar och syster i Ukraina varje dag. Men
hon är bara i början av att bygga upp sitt liv. A new beginning är till Anastastiia.

