Brødrene Yevgen
(tv) og Andrly
Khodeyev er
vokset op på
Ukralnes
sort jord, men i
øjeblikket har de
fød~erne plantet
I den fynske muld
hos gårdejer Erik
Frederiksen I
Tommerup.
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Denukrainskeforbindelse
lANDBRUG:
Fynsk omdrejningspunkt bag
velorganiseret
udveksling af
ukrainske

Efter et introduktionsophold
på Korinth Landbrugsskole
kom han direkte til Erik Frederiksens svinebedrift, hvor
han har ansvaret for stalden
med gylte, de kommende sogrise. Dem laver Erik Frederiksen hvert år mere end 1500
af, og i det hele taget får den
ukrainske praktikantanskuelsesundervisning i, hvordan ~n
nutidig dansk svineproduktion er skruet sammen.

praktikanter til
dansk landbrug

Erik Frederiksen er på få år
blevet Fyns største produeent
af smågrise, som afsættes til
en række slagtebesætninger.
Hans 2000 soer leverer hvert

Af Klaus A. .Jensen

år 50.000 smågrise.

ije@tyen>dk

har helt styr på, hvad han har
med at gøre.
Dansk grundkursus
Den ukrainske praktikant er
blot en af 55, som i øjeblikket
opholder sig i Danmark i et i
fonnidlingsprogram tilrettelagt af Peder Top fra
det private konsulentfirma LandbrugetsJobrådgivningi Svendborg.
Ukrainerne kommer aHe
fra den landbrugsfaglige linje
på universitetet i landets
næststørste by Kharkiv med
to mil1ionerindbyggere.
I Danmark bliver de modtaget aflandbrugsskolen iKorinth, hvor de flestegennemgår den danske landbrugsuddannelses genereHegrundkursus, før de fordeles på

MELLEMFOLKELIGT
. Landbrugets Jobrådgivning i Svendborg rekrutterer medarbejdere
til dan'
ske landbrug og har siden 2001 også formidlet ukrainske praktikanter.
. formidlingen gennemføres i et samarbejde med
Korinth Landbrugsskole
og den landbrugsfaglige
linie på det ukrainske universitet i Kharkiv.
. Praktikstedeme
er godkendte. og praktikantemes
uddannelsessituation
følges op af Landbrugets
Jobrådgivning.
som også
samier praktikanter og
værtsfamiiier til sociale arrangementer.

En god historie
YevgenKhodeyevafleverer et Yevgen Khodeyev indgår i
fast håndtryk, da han kom- produktionen på lige fod med
mer ind fra stalden til mor- syv andre medarbejdere - og- ejendommeoverhelelandet.
. Praktikanteme
ophol'
genkaffen.Han er klar i blik- så hvad aflønning og sociale
der sig i Danmark et år
ketogtaler et sikkertogvarie- goder angår - og han kan Sociale mitlatlver
men kan af Udlændingestyrelsen få dispensation
ret engelsk.
åbenlyst håndtere. det ansvar, Peder Top følger løbende
til yderligere seks måneDen sproglige finesse har han er blevet overdraget.
praktikanterne og deres udders ophold.
den 23-årigeukrainer tilegnet
- Ellers havde jeg nok fået dannelsessituation, og Land.65 ukrainskeolandbrugssig under et ni måneders op- besked fra Erik, men jj:g tror brugets Jobrådgivning tag>,
praktikanter har været
hold i England, hvor han ar- ikke, du er utilfreds med de ogsåinitiativ tilforskelligesomed i programmet hidtil,
bejdede i en logproduktion, brrise,sbm går videre fra min ciale arrangementer" som
og 55 af disse opholder sig
i øjeblikket i Danmark.
men nu befinder han sig hos stald, spøger han direkte hen- bringer både ukrainerne og,
gårdejer Erik Frederiksen i vendt til sin arbejdsgiver.
deres værtsfamilier sammen.
Tommerup.
Og det bekræfter Erik Fre- Bl.a fejrer gruppen juleaften,
YevgenKhQdeyever land- deriksen uden toven:
.' . og da det trosrnæssige udbrugspraktikant og kom til
- Yevgener en rigtig god Irt. ,.gangspunkt er russisk-orto- st~d 7. januar.
Danmark I. marts sidste år. storie. Han er omhyg~lig og dokst finder begivenheden
- Vi har alle hørt om de dår-
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lige eksempler med østeuropæisk arbejdskraft i dansk
landbrug. Det er godt, at nogle gør tingene professionelt,
både for praktikanternes og
for vores skyld,siger Erik Frederiksen.

teresse for landbrug skyldes
et hold bedsteforældre, som
har betydet meget i barndommen.
Lillebror Andriy vil meget I
gerne, at navnet på bedsteforældrenes landsby kommer i
avisen, og hermed er den sat
på verdenskortet: Malaya Rogan.
Lokaliteten med færre end
1000 indbyggere ligger et
halvt hundrede kilometer
uden for Kharkiv,og her havde Yevgen og Andriy deres
første oplevelser med grise og
køer.

Vanskelige vilkår
YevgenKhodeyev vender tilbage til Ukraine I. august, og
han skal derefter i gang med
at aftjene minimum et års
værnepligt. Siden håber han
et sted i landet at finde en
landmand, som har brug for
hans arbejdskraft.
- Jeg vil gerne købe noget
selv,men det vil jeg ikke have Naturlig beslutning
mulighed for de første fem-ti For deres vært Erik Frederikår. Det er meget vanskeligt at sen og hans kone Lone har
begynde som selvstændig det været helt naturligt altage
landmand i Ukraine, selvom imod der€,; ukrainske praktivi har god jord, som i princip- kanter. Erik Frederiksen har
pet er privatiseret. Der mang- selvet syvmåneders landler nogle initiativer fra rege- brugsophold i Canada og
ringen, som gør det nemmere USAbag sig.
- Vi kan selvfølgeligbruge
for unge landmæl)d at komme i gang med en p~oduktion, arbejdskraften, men der er
siger YevgenKhodeyev.
også en glæde ved at briveen
erfaring videre til unge menBarndommens landsby
nesker fra et andet land. De
Når han forlader Tommerup giver også os noget, og så syovertager broderen Andriy nes vi, at vores fire børn har
praktikantpladsen hos Erik godt af at opleve, at folk fra
Frederiksen.
andre lande er fine menneBrødrene er vokset op i sker,siger Erik Frederiksen.
storbyen Kharkiv,og deres in-

