
Tjernobylforeningen 

D. 26. april 1986 eksploderede reaktor nr. 4 på et atomkraftværk i Tjernobyl i Ukraine. Pga. manglende 

indkapsling af reaktoren, sendte eksplosionen en sky af radioaktivt materiale mere end 1 km op i 

atmosfæren og drev med vind og nedbør af sted, så spor af strålingerne kunne spores rundt i hele verden. 

Hviderusland er blevet erklæret det land der, er blevet hårdest ramt af ulykken. 27 år efter ulykken er 

vandet og jorden stadig forurenet, hvilket medfører at også planter og dyr er forurenet. Strålingerne er 

langt fra forsvundet. Dette medfører, at mange børn stadig bliver født med misdannelser, kræft, 

lungesygdomme, hjertefejl osv. Som følge af ulykken er landet fattigt og ramt af en stor arbejdsløshed, og 

det er svært at skaffe mad og vand. En gennemsnitlig voksen i Hviderusland tjener, det der svarer til 17 

danske kroner om måneden. Derfor er der ikke mange penge til at købe mad til hele familien for. Noget af 

det billigste i Hviderusland er vodka. Derfor griber mange voksne til denne udvej. Rigtig mange børn vokser 

op med sult, tørst, sygdom, bank og alkoholiserede forældre, hvor de for overlevelse er nødt til at gå ud i 

skoven, og se om de kan finde noget mad der såsom bær og bark. 

En dreng på 11 år er så heldig at have fået et job som hyrde for får. Han går på arbejde klokken 4 om 

morgenen og kommer ofte først hjem ved ca. klokken 23-24. Der er ikke grund til at komme hjem før, for 

der er for det meste ikke mad at komme hjem til. Hans mor har brugt de fleste penge på vodka. Denne 

dreng får det der svarer til 1 dansk krone om måneden. 

En kirkelig humanitær hjælpeorganisation kaldet Tjernobylforeningen kæmper for at gøre en forskel. Via 

indsamling af tøj og en genbrugsbutik i Thisted, samler de ind til nødforsyninger til fattige familier i 

Hviderusland. Deres største fokus er dog en 3-ugers sommerlejr i Bulbjerg for syge børn mellem 8 og 13 

år. Hvert år kommer der 36 børn til lejren, hvor de bl.a. kommer til Legoland, til havet og ud i en 

værtsfamilie i en weekend. Lejren har til formål at formindske varige lidelser, styrke deres immunforsvar, 

give dem gode oplevelser og sidst men ikke mindst fortælle dem at der en mulighed for forbedring og en 

anden vej end vodkaflasken. For yderligere information omkring foreningen kan du se deres 

facebookside: https://www.facebook.com/tjernobylforeningen?fref=ts. 

Spørgsmålet er om det nytter noget. En pige der har været på lejren har sagt: ”Jeg har opdager at der et lys 

for enden af tunnelen.” 
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