
Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn

Under de  år som gått efter Sovjetunionens upplösning och Ukraina blev ett självständigt land har 
det varje år skett en mycket omfattande hjälp från Sverige till Gammalsvenskbyn. Det är både 
privatpersoner och organisationer som på olika sätt skänkt hjälp till byn. De vanligaste sättet är att 
man gett pengar men mycket hjälp har under åren också anlänt till byn i form av kläder samt 
utrustning till skolor och sjukhus ja till och med lantbruksmaskiner. Den största bidragsgivaren är 
utan tvivel Föreningen Svenskbyborna på Gotland som i första hand ger pengar till sjuka som hjälp 
för medicin och sjukhusvård. Föreningen bistår också med hjälp vid dödsfall och begravningar för 
svenskättlingar. Man uppvaktar dessutom  många av de äldre i byn då de fyller 75 år eller mer. 
Föreningen Svenskbyborna har dessutom under årens lopp även skänkt mycket pengar till 
ålderdomshemmet, vårdcentralen, skolan och de båda förskolorna. Föreningens hjälp till 
Gammalsvenskbyn har de senaste åren varit mycket omfattande och uppgår årligen till sexsiffriga 
belopp. 

I samband med oroligheterna och kriget i Ukrainas östra delar har förhållandena  för många i landet 
blivit mycket svåra och inte minst för befolkningen i gamla kolchosbyar som Gammalsvenskbyn, 
Zmejevka. Anledningen är främst ökad arbetslöshet samt att alla importvaror som t ex medicin blivit
mycket dyrare på grund av den ukrainska valutans ras gentemot USD och EURO. Detta har medfört 
att behovet av hjälp utifrån har ökat markant de senaste åren. 

Innan föreningen betalar ut pengar måste de hjälpsökande eller anhöriga besöka läkaren och 
föreståndaren på ålderdomshemmet; Natasja Zabluda.  Natasja kontrollerar alla kvitton som t ex att 
den inköpta medicinen är relevant för just den sjukdomen. Efter det att Natasja godkänt kvittona så 
meddelar hon mej om vilka personer som behöver hjälp och vilka kostnader de haft för medicin eller
sjukhusvård. Dessa uppgifter mailar jag sedan till Föreningen Svenskbybornas ordförande; Sofia 
Hoas som då beslutar om hur mycket pengar den hjälpbehövande skall få.

Natasja Zabluda föreståndare på ålderdomshemmet, Natasja gör en stor insats 
då hon kontrollerar alla kvitton och andra handlingar som de hjälpbehövande visar upp. 



Natasja Zabluda gör en stor insats då hon kontrollerar alla kvitton och andra handlingar som de 
hjälpbehövande visar upp.

Bilderna nedan visar några av de personer som fick ekonomisk hjälp av Föreningen Svenskbyborna 
vid mitt besök i Gammalsvenskbyn den 27-e mars. Vid detta tillfället  hade jag också pengar från 
Piteå Rotaryklubb som gav ett stöd till skolan samt från Ragnhild Nordesjö, Åryd, Blekinge som gav
ett bidrag till Maria Malmas. Samtliga i Gammalsvenskbyn  som fick hjälp blev mycket glada och 
tacksamma och hälsade och tackade givarna i Sverige för deras stora generositet.

 

Här kvitterar Irina Krakovskaya ut ett bidrag till hela hennes familj, 
då hon själv, hennes man, två döttrar och tre barnbarn varit sjuka i 

influensa. Irina som är född Knutas arbetar i byns affär.

Julia Humer får här ekonomisk hjälp till medicin åt sin man som är 
sjuk i skleros i benen. Julia arbetar som sjuksköterska på byns ålderdomshe



Maria Norberg med dottern Mascha. Maria har i dagarna fyllt 85 år och blev 
då uppvaktad av föreningen. Maria fick en stroke förra sommaren och har 

sedan dess varit bunden vid sängen.

Marina Patzkan kvitterar här ut pengar till mamma Zina 
som efter en stroke är sängliggande och mycket sjuk.



Natasja Zaportjenko som i vardagslag arbetar på vårdcentralen 
har varit sjuk i influensa.

Nadesjada Hoas får här ett paket med vuxenblöjor till maken Andre’ som är 
mycket sjuk och bunden vid sängen. På bilden också Julia Bulba som 

engagerat sej stort och bistår svenskbyföreningen i deras hjälp till byborna. 



Två  ledsna men ändå mycket tacksamma damer, Katarina Fensik och 
svärdottern Olina. De hade bett om hjälp till mannen Stefan Fensik som 
fått en stroke och låg i koma. Tyvärr avled Stefan Fensik om morgonen 

samma dag som jag besökte dem senare på dagen.

Larissa Belej som är lärare i svenska får här sin lön av 
svenskbyföreningen för mars månad.



Natasja Koval, rektor på skolan får här mottaga 3070 USD av 
Piteå Rotaryklubb som skall användas för att köpa ny utrustning 
till skolan. Rotaryklubben i Piteå har under senare år engagerat 

sej mycket för Gammalsvenskbyn och har skänkt mycket  '
pengar både till skolan och vårdcentralen.

Maria Malmas fick ett bidrag från Ragnhild Nordesjö, Åryd, Blekinge. 
Ragnhild besökte byn för några år sedan och har sedan dess regelbundet 

hjälpt Maria. Maria hade för något år sedan en lättare stroke och kan 
numera endast förflytta sej med hjälp av rollatorn eller käppar.  
Med på bilden är också Natasja Hatuntseva som mer och mer 
engagerar sej och gör otroligt mycket för Gammalsvenskbyn.
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