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Foreningen....
Foreningen Danmark-Letlands medlemsblad udsendes
til alle medlemmer.
Indlæg og udklip er meget velkomne og sendes til redaktør Lis Nielsen (lis.hazel.nielsen@skolekom.dk). Vi kan
ikke love at bringe alle indlæg, ligesom vi forbeholder os
ret til at redigere i det indsendte.
Foreningen Danmark-Letland er stiftet i august 1992 i
København af en kreds af private personer med inter
esse for Letland.
Formålet med foreningen er:
På alle måder at styrke og udvikle venskab mellem det
lettiske og danske folk, samt oplyse om Letland.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner,
husstande, foreninger, virksomheder, kommuner, menigheder, organisationer mv. med interesse for dansklettiske relationer.
Foreningen er landsdækkende. De fleste arrangementer
finder sted i Københavnsområdet, men der opfordres til
lokalt arbejde også andre steder i landet. Hos Fremad
Rejser, Vesterbrogade 37, 1620 København V tlf.: 33 22
04 04, får medlemmer af Foreningen Danmark-Letland
rabat på rejser til Letland.
Indmeldelse i Foreningen Danmark-Letland sker ved
henvendelse/indbetaling til kasserer Anne Fraxinus.
Foreningens girokonto er: 07 736 54.
Årskontingent:
Enkeltpersoner				
225 kr
Husstande					325 kr
Unge under 26 og pensionister		
150 kr
Organisationer m.m.			
525 kr
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Nyttige adresser
Letlands Ambassade i Danmark,

Rosbæksvej 17, 2100 København Ø
tlf. 3927 6000, Fax. 3927 6173,
embassy.denmark@mfa.gov.lv
Ambassadør: Mr. Andris Razans
1. sekretær: Andrejs Grinasko
3. sekretær og konsul: Raivo Klotins,
consulate.denmark@mfa.gov.lv
Udenrigsministeriets hjemmeside: www.mfa.gov.lv
House Manager: Zintis Cepurnieks

Den Danske Ambassade i Letland,

Pils iela 11, Lv-1863 Riga, Latvia
Tlf. +371 6722 6210, Fax +371 6782 0234,
rixamb@um.dk, www.ambriga.um.dk/da
Ambassadør: Uffe Wolffhechel
Konsul/Attaché Carina Mylin
+371 6722 6210 ext. 16 /mob. +371 2612 1002
carmyl@um.dk

Det Danske Kulturinstitut i Riga,

Marijas iela 13, K.3, LV-1050 Riga, Latvia
Tlf. +371 67 289 994,
dki@dki.lv, www.dki.lv
Leder: Simon Drewsen Holmberg.

Det Danske Kulturinstitut i København
Vartov, Farvergade 27 L, 2. sal, 1463 Kbh K

Foreningens hjemmeside: www.danmark-letland.dk
Webmaster: Lars Egelund Henriksen
Kode til at se seneste nummer af bladet: vairalat
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Riga den 13. januar
Kirsten Gjaldbæk fortæller:
Anne Mette havde hørt, at der skulle være sket et eller
andet i Riga den 13.januar, og derfor spurgte jeg Ilze
Raipule, (tidligere formand for foreningen Letland –Danmark i Riga) og her under kommer hendes svar.
Hello Kirsten,
I have the following information for
you about what happened on 13
January in Riga. That day it was
planned to have a meeting in Doma
square to protest against government actions and most of all - where
people would ask that Saeima
should be dismissed due to it’s poor
management. There were approximately 10 000 people with peaceful intentions. At 19:00
official part of the meeting was finished, some of the
crowd decided to go to Saeima house to break in. When
security guys didn’t want them to come in, they started
to throw things at Saeima - including eggs, bottles and
stones from the ground. Then members of Russian extremist groups also took a part in this demonstration,
they had already prepared fire fluid bottles and explosives. That’ s when a riot was going on in the biggest
part of Old town. At Saeima house all the windows in
the first floor were broken and part of the second floor
as well. Lots of windows were broken for other houses in
Old town, even demolished and overturned cop cars, but
mostly they broke in and robbed alcohol store. Biggest
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part of the arrested
persons were heavily
drunk. So, I can say
that this riot was
more like drunk people fighting, which
was started by some
provocateurs. But the
craziest thing is that
police as always was
very helpless. It took them longer time to ask for some
extra help and army, which finally calmed down people.
Until then lots of damage has been done. Police was
afraid to use force against those demolishers because
they already have had bad experience in the past. That’s
why people were allowed to demolish for so long with no
interruption and after all only ones who suffered injures
were from those stones they were throwing themselves,
cause nobody was looking where to throw those stones.
One young man lost his eye and now they are willing to
blame police for that cause it’s been shot out. That’s fine
that the person was looking for troubles himself and
participated in riot, now the government has to be responsible for that. That’s what’s going on now in Latvia.
This was the first riot like that here, but it looks like
people enjoyed that and now they are planning to make
some more. Now it’s forbidden to make any kind of
meeting in Old town to protect it.
But all in all Latvia has difficult times now and it looks
as bad as for Iceland, even we
got that big loan from International currency fund. After
”fat” years now we have to
starve a little bit.
Marts 2009
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Regeringskrise i Letland
Rigspræsident Zatlers har igennem nogen tid kritiseret
regeringens og Saimas (parlamentets) langsommelighed i
arbejdet og opstillet 6 ultimative krav over opgaver, der
skulle være løst senest d. 31.marts.
Opgaverne er følgende:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Saeima skal vedtage ændringer i grundloven, 		
der giver folket ret til at afskedige parlamentet 		
(først gyldig efter næste parlamentsvalg).
Saeima skal vedtage ændringer i den gældende
valglov.
Saeima skal udarbejde en plan over hvordan landets økonomi skal udvikles fremover.
Saeima skal udarbejde en plan over hvordan de
midler, som Letland har lånt af EU, skal anvendes.
Reorganiseringen (nedskæringen) af Letlands administrationsapparat og selve regeringen.
En ny formand for KNAB (korruptionens afværge
og bekæmpelses kontor) skal godkendes af 		
Saeima.

Ministerpræsident Godmanis bestræbelser på at efterkomme punkt 5 og nedskære antal af ministerier mødte
så stor uvilje blandt de i regeringen repræsenterede partier, at nogle af dem mente ikke at kunne fortsætte arbejdet i regeringen ledet af Godmanis, hvilket medførte,
at Godmanis fredag, d. 21. februar indgav sin afskedsbegæring som blev modtaget af Zatlers.
Zatlers mente ikke at det var nødvendigt at udskrive nyvalg og at partierne i Saeima måtte være i stand til at
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danne en anden regering. Konsultationen med de af partierne udpegede kandidater til at danne en ny regering
indebar spørgsmålet hvordan disse ville danne deres regering. Zatlers mener at det er forkert at følge hidtidig
praksis, hvor de regeringsdannende partier udpeger ministre efter deres eget forgodtbefindende, men at den nye
ministerpræsident burde have friere hænder til selv at
bestemme hvem han ønsker som minister, som det jo
også er skrevet i grundloven.
Navnet på personen, som Zatlers betror hvervet som den
kommende ministerpræsident, bliver bekendtgjort imorgen – torsdag. De 6 ultimative krav opretholdes også
overfor den kommende regering og den nuværende
Saeima. 			

redigeret af Gvido Grindvalds
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Letland statsbankerot?
04.03.2009
Uden hjælp ville Letland gå statsbankerot
Den sociale krise i Letland er uoverskueligt skræmmende. En devaluering i Baltikum vil lægge hårdt
pres på den danske krone, siger dansk økonom i
Riga.
Af VIBEKE SPERLING, RIGA
Efter kæmpefesten er tømmermændene hårdere i Letland end i andre øst-og centraleuropæiske lande«, siger
den danske økonom Morten Hansen, leder af Økonomisk Institut ved Stockholm School of Economics i Riga.
….
Den globale krise har ramt Letland hårdere end noget
andet EU-land, og landet har derfor som det andet EUland efter Ungarn fået løfte om hjælp fra IMF og EU.
Lånene svarer til 25 procent af landets bruttonationalprodukt (BNP).
»Uden den hjælp ville staten gå bankerot.
Faren er ikke drevet over, for det er uvist, om Letland
kan indfri IMF’s og EU’s krav, den hårdeste plan, jeg har
set som økonom«. Indtil sidste kvartal i 2008 havde Letland en årlig vækst på 11 procent. I år bliver der tale om
en nedgang på mindst 12 procent af BNP.
»Skatteindtægterne er forsvundet, fordi eksporten er kollapset, virksomheder lukket og private drevet i økonomisk ruin af boliglån efter en halvering af ejendomspriserne«, siger Morten Hansen.
Lønninger skal reduceres 25 pct.
Lønningerne skal ned med 25 procent.
Det kunne ikke realiseres i noget »gammelt« EU-land.
10		
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»Men her kan det, fordi fagforeningerne er næsten uden
betydning«, siger han.
Næste år skal lønningerne yderligere ned, da der ikke
kan forventes ny vækst i lettisk økonomi før tidligst i
2011.
»Letland har gældsat sig mere end noget andet land i regionen, 137 procent i forhold til BNP«, siger Morten Hansen.
»Hvis Letland tvinges til devaluering, ryger Estlands og
Litauens valuta med, fordi de handler så meget med hinanden.
En devaluering i Baltikum vil også lægge hårdt pres på
den danske krone«. Arbejdsløsheden i Letland er nu officielt på knap 10 procent, reelt 12. »Og endnu højere, da
mange ikke er registreret på grund af ringe støtte til arbejdsløse. Det er kun begyndelsen. De sociale konsekvenser er »uoverskueligt skræmmende«. Men som i Estland ryger stadig flere boliger, der er købt under
»lånefesten«, på tvangsauktion. »Folk presser sig sammen i små lejligheder«, siger Morten Hansen.
Rent Klondyke
I Estland er 98 procent af banksektoren udenlandsk
ejet, i Litauen 85 procent og i Letland 60 procent. Nordiske banker dominerer.
I opgangsperioden »var det et rent Klondyke, hvor udenlandske banker skovlede penge ind. Og nu forværrer kapitalflugt krisen«. Letland har været styret af »inkompetence, en deprimerende lav politikerkvalitet«, siger
Morten Hansen, der tvivler på, at landet kan indfri kravene bag milliardlånet fra IMF og EU.
»Bønderne blokerede indfaldsvejene til Riga med deres
traktorer og fik penge med hjem. Politiet har truet med
strejke i marts og har fået penge for det. Det får selvfølgelig andre grupper til at afpresse regeringen«, konkluderer den danske økonom.

vibeke.sperling@pol.dk
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Tvangsauktioner i Letland!

04.03.2009

Boliger og luksusbiler på tvangsauktion
Hver dag kastes yderligere 1.000 letter ud i arbejdsløshed. Stigende frygt for social uro. Men mange protestivrige holder sig tilbage, efter at demonstration i januar
udviklede sig til vold og plyndringer.

Af VIBEKE SPERLING, RIGA
Brugte luksusbiler stuvet sammen i sneen i udkanten af
Riga - en del med nummerpladerne klippet af - er et af
de mange synlige tegn på krisens hærgen i Letland. Bilerne er sat på tvangsauktion af bankerne for at inddrive, hvad de kan af misligholdte lån.
Bilsalget er faldet med over 80 procent.
….

Ophørsudsalg
På vejen mod centrum afspejler lukkede kiosker nedturen for de mindrebemidlede.
»Jeg havde ikke længere kunder nok«, siger russiske
Natasja ved sit nedlagte alkoholudsalg.
»Det er noget andet med de lukkede butikker i centrum.
De var alt for dyre alt for længe«. Og Rigas historiske
centrum ligner et ophørsudsalg.
…..
»Det er ikke længere en hemmelighed, at Letlands økonomi er røget på spanden, så vi håber, at vi ikke arresteres for at sprede rygter om finansiel ruin«, skriver turistbrochuren ’ Riga in your pocket’.
Flere er blevet anholdt for at udtale sig om det mest ømtålelige emne, faren for devalueringen af valutaen lat.
En professor i byen Ventspils kom 48 timer i arresten
12		
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for at råde sine landsmænd til ikke at sætte penge i Parex Bank og forberede sig på devaluering.
….
At fastholde valutakursen, der er bundet til euroen, er
ifølge politikerne det eneste rigtige. Men almindelige letter giver indtryk af, at det handler om identitet og egen
stærk valuta som symbol på friheden efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991.
»Mange siger, at krisen i begyndelsen af 1990’ erne var
værre end nu. Men dengang havde vi intet at miste. Det
har alle efter de fede år fra 2004 til 2007«, siger den pensionerede revisor Martins.
Kranerne står stille
Kranerne står stille i Riga og omegn, der præges af ufærdige byggeprojekter. Luksusbyggeriet Panorama Plaza på
en bakketop nær lufthavnen er gået helt i stå, og kun få
er rykket ind i de to af fire planlagte 28-etagers blokke.
Det er en investering på næsten 2 milliarder kroner, lånt
i 23 af Letlands omkring 26 banker.
….
På Letlands radio er lønnen allerede faldet med i snit 30
procent. For nogens vedkommende med hele 70 procent.
Hver tiende er fyret, og flere fyringer ventes, siger producer Janis Siksnis.
….
Men protestviljen er tæmmet af et grimt forløb af en demonstration, som fagforeninger og intellektuelle afholdt i
sidste måned. Nogle i den ellers rolige flok på omkring
10.000 gik amok efter at have forsøgt at storme parlamentet. De plyndrede spiritusbutikker, adskillige politibetjente og demonstranter blev såret og politibiler sat i
brand. »Selvfølgelig må vi på gaden igen, men alle er
bange for en gentagelse. Det var en skamplet på os alle«,
siger den arbejdsløse Ilmars.

vibeke.sperling@pol.dk
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Korruption og vanvittigt overforbrug

03.03.2009
INTERVIEW med Einar Repse, Letlands kommende finansminister
”Korruption og vanvittigt overforbrug har bragt Letland på fallittens rand
Det siger Einars Repse, Letlands kommende finansminister, som skal forestå de mest dramatiske nedskæringer
i noget EU-land nogensinde.
Af VIBEKE SPERLING, RIGA
Letterne smiler indforstået af sætningen »ikke noget
særligt«. De forsøger alle at finde på noget sjovt, efter at
finanskrisen har vendt EU’s hurtigst voksende økonomi
til den alvorligste recession i unionen.
Unge bærer T-shirts med »ikke noget særligt«, udgående
finansminister Atis Slakteris’ udtalelse til en udenlandsk
tvstation om krisens konsekvenser for Letland.
»Nothing special«, sagde han.
Kort efter blev Letland det første land i EU, hvor krisen
tvang en regering til afgang - og nummer to i Europa efter Island.
Den kommende finansminister, Einars Repse, erkender
til fulde Letlands særlige problemer.
Til spørgsmålet om, i hvor høj grad Letlands bundrekord
er selvforskyldt, siger han: »Der var ingen objektive
grunde til, at vores nedtur skulle sætte rekord. Det skyldes korruption, vanvittigt overforbrug og kortsigtet politik, gensidigt forstærkende mekanismer«, siger Repse.
Han var engang Letlands mest populære politiker, men
14		

Foreningen Danmark-Letland

nr. 1

er nu en af de mest kontroversielle.
I 2002 dannede han partiet Ny Æra med bekæmpelse af
korruption som første prioritet.
Det vil det også være for ham som finansminister.
»Uden den udbredte korruption ville vi ikke have haft det
overforbrug «, siger Repse, der nu rykker ind fra oppositionen med Valdis Dombrovski fra samme parti som regeringsleder.
Alle må da have kunnet se, at lønstigninger på 35 procent uden tilsvarende produktionsfremgang var vanvid?
»Ja, men vi har haft politikere ved magten, der har været
mest optaget af egne businessinteresser. I min tid som
regeringsleder skabte vi budgetoverskud med nedskæringer. Efterfølgende regeringer forhøjede i årene med
økonomisk boom kun udgifterne for lånte penge«.
Finanslov beskæres med 20 pct.
Nu får Repse opgaven at beskære finansloven med 20
procent for at leve op til kravene for den finansielle hjælpepakke fra IMF, som primært skal betales af EU.
Er så dramatisk nedskæring overhovedet mulig? »Det
skal vi. Ikke bare fordi IMF og EU kræver det, men fordi
statskassen ellers vil være tom om to måneder. Det bliver overordentlig hårde tider, men mange små virksomheder ville være henrykte for kun at skulle spare 20 procent«. I Letland drejer virksomheder dagligt nøglen om.
Lønningerne i den statslige sektor skal i første omgang
ned med 15 procent - og siden med endnu mere, siger finansministeren, der understreger, at de barske nedskæringer i statsadministrationen vil blive fulgt af mange fyringer.
Trusler om ingen hjælp fra EU
Letlands regering fik i januar en skarp advarsel fra EUkommissionen om, at kommende hjælpeportioner vil
udeblive, hvis kravene ikke bliver indfriet.
Marts 2009
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Og det blev understreget, at hjælpen ikke må bruges til
nye lån til virksomheder og private.
Repses politik er at stimulere økonomien og forbedre
konkurrenceevnen.
Er det ikke i strid med kravene fra IMF og EU? »De hjælper os med at finansiere budgetunderskuddet, men
hvordan vi omstrukturerer økonomien, er vores sag«, siger Repse. Han erkender, at det bliver svært at få en
spareplan, som kaldes den barskeste, som er set i EU,
godkendt i parlamentet.
På fredag skal regeringschef Valdis Dombrovski fremlægge en revideret finanslov. Parlamentet stemmer om
den nye regering i næste uge.
»Hvis der ikke kan skabes enighed i parlamentet, vil
præsidenten udskrive nyvalg«. Kommentatorer vil vide,
at I er blevet lokket i en fælde til at gøre det beskidte arbejde og tage tævene for det ved næste valg? »Det ser jo i
høj grad sådan ud, men vi valgte at påtage os udfordringen«.
Ikke på tale at devaluere
I Letland er det noget nær et tabu at tale om devaluering
af møntfoden lat, selv om alle lande i Øst-og Centraleuropa bortset fra de baltiske lande og Bulgarien har devalueret voldsomt.
Repse, der som centralbankdirektør forestod overgangen
fra den sovjetiske rubel til en egen lettisk valuta, siger:
»En devaluering vil ikke gavne nogen«. Gælder det også
eksporterhvervene, der oplever svækket konkurrenceevne, når alle omkring jer har devalueret? »Vi må tænke
på afhængigheden af energi-og råstofimport. Eksporten
tvinges under alle omstændigheder ned af international
afmatning, så fordele ved devaluering vil langt overgås af
bagdele. Og det vil være en økonomisk massakre imod
private, der har taget lån i euro, at devaluere. Jeg tilhører skolen, der ser en stabil valuta som afgørende for, at
16		
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vi snart kan overgå til euro«. Hvor stort medansvar for
Letlands nedtur har udenlandske banker, som ejer 60
procent af jeres banksektor? »Vi kan ikke anklage udenlandske banker. Det var et internationalt fænomen med
lette penge i billige lån. Alle troede, at det blev ved. Vi
har kun vore politikeres kortsyn at anklage«.

vibeke.sperling@pol.dk .

Sverige skyld i lettisk morads?
27.02.2009

Lettisk udfald mod Sverige
Svenske banker er medskyldige i Letlands økonomiske
problemer, siger det kriseramte baltiske EU-lands kommende regeringschef, Valdis Dombrovskis.
Den tidligere finansminister fik i går af præsident Valdis
Zatlers til opgave at hive Letland ud af det økonomiske
morads, som den afgående koalitionsregering faldt på i
sidste uge efter ugelange protester. Den 37-årige EUparlamentariker påpeger, at landets svenskejede banker
hidtil har kunnet agere uden den store kontrol.
»Og de bidrog til overophedningen i 2006-2007, da bankernes kreditvolumen blev mere end fordoblet,« siger
han. Nu er problemet i stedet, at der er mangel på kreditter, og Dombrovskis anklager den svenske storbank
SEB for ikke at leve op til et løfte om gradvist at øge kreditterne i forhold til behovet i den økonomiske situation.

Ritzau/TT

Marts 2009
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Dombrovskis nye koalition
Mar 05, 2009
TBT personale i samarbejde med BnS

Riga - Indgående premierminister Valdis Dombrovskis
har sagt, at den nye regerende koalition vil bestå af fem
partier - Ny Æra, Folkepartiet, De Grønne og Farmers
Union, For Fædrelandet og Frihed og det nyligt dannede
Civic Union. Desuden sagde han, at koalitionen havde
den perfekte kombination af nye og gamle ansigter.
Letlands første Parti, Letlands Vej, partiet med den afgående premierminister Ivars Godmanis, vil ikke blive repræsenteret i den nye regering. Godmanis sagde, at
dette betyder dog ikke, at partiet vil stå i opposition til
den regerende koalitions beslutninger.
”Vi i partiet er mennesker, der har arbejdet i flere regeringer, vi har erfaringer, og vi er klar over alvoren i den
aktuelle situation og nødvendigheden af at løse det hurtigt. Hvis den nye regering lykkes i dette, vil jeg være
glad,” sagde Godmanis i et interview med offentlige radio.
Trods kritik af, at den nye koalition lignede den gamle
18		
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regering for meget, sagde den kommende premierminister, at kandidaterne ville være det bedste valg til disse
poster.
”Sådan en sammensætningen af regeringen, vil bidrage
med nye ansigter, og det vil også sikre kontinuiteten af
den tidligere regering,” sagde Dombrovskis.
DET NYE KABINET
Finansministeriet: Tidligere premierminister Einars
Repse, New Era
Økonomi Ministerium: MP Artis Kampars, New Era
Trafikministerium: Udgående økonomiminister
Kaspars Gerhards, For Fædreland og Frihed
Udenrigsministeriet: Nuværende udenrigsminister Maris Riekstins, Folkepartiet
Indenrigsministeriet: Tidligere forsvarsminister Linda
Murniece, New Era
Justitsministeriet: Udgående indenrigsminister Mareks
Seglins
Landbrugsministerium: Piebalgas Alus formanden Janis Duklavs, ikke-partisk
Trivsel Ministerium: Trivsel Ministeriet parlamentarisk
sekretær Uldis Augulis
Regionale anliggender: Nuværende regionale anliggender Minister Edgars Zalans, Folkepartiet
Sundhedsministeriet: Nuværende sundhedsminister
Ivars Eglitis, Folkepartiet
Miljøministeriet: Nuværende miljøminister Raimonds
Vejonis, Grønne og Farmers Union
Undervisningsministeriet: Nuværende undervisningsminister Tatajana Koke, Grønne og Farmers Union
Forsvarsministeriet: ambassadør SpainImants Liegis,
Civic Union
Kultur Ministerium: kandidat endnu ikke annonceret,
Folkeparti
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Nyt fra Baltic Times
Det lettiske parlaments oppositionsparti New Era
kræver finansministerens afgang.
I løbet af de seneste måneder har finansminister
Slakteris ikke klaret håndteringen af den økonomiske vanskelige situation
særlig godt.
Især i forbindelse med
kontakten til IMF om en
eventuel ansøgning om
lån til stabilisering af den
lettiske økonomi, har der
været tale om inkompetence.
Først udtaler finansministeren, at der slet ikke er
behov for lån fra IMF.
Senere oplyser han, at Letland har brug for et lån på 3
milliarder euro til at stabilisere situationen.
Til sidst forhøjes beløbet til 5 milliarder euro for at
kunne dække budgetudgifterne.
Finansministeren har endvidere udarbejdet mangelfulde
budgetter, overtaget en bank på en meget uprofessionel
måde samt undladt at informere korrekt om Letlands
faktiske økonomiske situation.
Tidligere har finansministeren i øvrigt forhøjet låntagningen og dermed øget borgernes skattebetaling i fremtiden i stedet for at indføre besparelser på statsbudgettet.
Oppositionen kan fremskaffe 44 stemmer for finansministerens afgang.
Det er nu op til statsministeren at overveje situationen.

The Baltic Times November-februar 2009
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Letland skal modtage 30 militærpersonale fra Georgien.
Dette er en aftale mellem NATO og Letland, som går ud
på at behandle sårede fra konflikten.
Der skal ydes gratis lægehjælp og øvrig hospitalsbehandling til personerne. Det 3 ugers ophold i Letland vil
koste 28,500 euros som vil blive refunderet af Det Lettiske Sundhedsministerium.
Der vil ikke blive udsendt lettisk militær til Somalia i
forbindelse med nedkæmpningen af piratoverfald på civile skibe. Letland bidrager økonomisk til operationen,
men har ingen egnede skibe til formålet. Indtil nu har
der været 60 overfald/kapringer af civile skibe.
Letland har det andet højeste antal HIV positive personer i de baltiske lande.
Totalt har 4265 personer HIV, Estland har 1376 personer med HIV, Lithauen har derimod 6860 personer med
HIV.
Årsagerne til infektionen er især stofmisbrugere og
manglende seksuel prævention. Indtil nu er 32 personer
døde i Letland af denne infektion.
Hepatitis A epidemi påvirker tusinder af personer i
Letland.
Denne epidemi er den værste i 20 år i Letland. Foreløbig
er 2000 personer blevet behandlet .
Desværre kan situationen kun forværres, idet der ikke
er nogen obligatorisk vaccination for letterne.
En hel generation af lettere er vokset op uden denne
vaccination, og det giver grobund for en stor udbredelse
af sygdommen.
I Letland begyndte problemet med Hepatitis A med fødevarer på en restaurant. Dernæst tog infektionen til
blandt stofmisbrugere og har nu bredt sig til hele Riga.
Sundhedsministeriet oplyser, at infektionen kan findes
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mange andre steder end i fødevarer.
Ministeriet anbefaler, at man vasker alle genstande, som
man kommer i berøring med, idet det kan nedbringe
mulighederne for overførsel fra person til person.
Selvom man normalt ikke dør af denne infektion, er der
dog allerede 5 personer som har mistet livet af denne infektion.
Letland må imødese et stort skattehop i 2009.
Det lettiske parlament har godkendt en forhøjelse af
momsen til 21% fra 18%.
De nuværende 10% momsregler på en række områder
som medicin, varme og elektricitet vil blive ophævet.
Denne forøgelse vil uden tvivl øge inflationen i Letland.
Købekraften hos befolkningen har allerede været dalende nogen tid.
Denne vil fortsætte med at falde, især på grund af faldende indkomster og stigende ledighed udtaler SEB
Banka.
Disse skatteforhøjelser vil skade økonomien på kort sigt,
men er en forudsætning for at få behandlet en låneansøgning hos IMF.
Det vil desværre gå mest ud over de personer, som forbruger det meste af deres indkomst, hvilket typisk er
personer med lav indkomst.
Selv på nyhedsmedierne skal momsforhøjelsen gennemføres, hvilket også Statsminister Zatlers er bekymret
over, idet han ønsker en fri og uafhængig presse i Letland, som fortsat kan bringe uafhængige nyheder til befolkningen.
I pressen frygter man for konkurser blandt bureauerne.
Swedbank vil oprette en division som skal hjælpe
nødlidende lånemodtagere i Letland.
Swedbank arbejder allerede med at hjælpe nødlidende
lånemodtagere i hele Baltikum.
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Swedbank håber dermed at kunne hjælpe lånemodtagere mod at gå konkurs, men dette kan desværre ikke
helt undgås.
SEB Banka, som er en anden stor låneudbyder i Letland
udtaler, at man har besluttet at oprette filialer i Letland,
som skal hjælpe nødlidende lånemodtagere.
SEB bruger her sin erfaring med den samme situation
som eksisterede i Sverige for årtier siden.
Ifølge statsministeren vil den lettiske økonomi reduceres
med 5 procent, hvilket er noget højere end de forudsatte
3,5 procent i en tidligere prognose.
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NGO konference i Helsingør
Foreningen Danmark Letland har været med til at organisere den 8. NGO konference. Konferencen blev afholdt
på LO skolen i Helsingør sidst i februar som et fire dages
seminar. I alt 11 lande deltog. Det var første gang at alle
landene omkring Østersøen var repræsenteret, i alt 120
mennesker.
Der var søgt om penge fra Nordisk ministerråd, Lannungfonden, EU og Det danske Udenrigsministerium.
Fra det dansk ministerium kom pengene lige dagen inden og det var meget nervepirrende for arrangørerne.
Det var en flot konference i smukke omgivelser og med
dejlig mad. Indholdet i programmet var tæt og Per Stig
Møller var inviteret men kom desværre ikke, men sendte
en embedsmand, som holdt tale. Der var også en hilsen
og lille tale fra den lettiske ambassadør Andris Razans.
Bertel Haarder var inviteret til søndag og ligeledes forretningsmanden Hans Brask.
Mellem foredragene blev der arbejdet i workshops med
følgende emner:
Livslang Læring
Miljø og klimaændringer
Sociale problemer
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Civil dialog
Kulturel mangfoldighed og tolerance.
Om aftenen var der underholdning og vi hørte en ung
svensk/finsk deltager Sandra Haggstrom spille på kantele. Et instrument som minder om det lettisk instrument kokle. Desuden havde hun medbragt en simplere
udgave af en kantele, som man brugte allerede for 2000
år siden.
Da Sandra slog sine strenge an klokken 20.00 om aftenen bredte der sig en vidunderlig stille ro ud over hele
konferencesalen, som ellers havde været fyldt med snakkende stemmer på mange sprog.
www. kantele.se
Næste aften var der et specielt underholdnings orkester:

Handikaporkesteret. Det var to blinde mænd, en spastisk pige og en dværg i en elektrisk kørestol. De spillede
rock musik, så det fyldte salen. Det var en helt speciel
oplevelse især for vore venner østfra, som ikke er vant til
den åbenhed omkring handicappede mennesker som vi
har her i landet.

LN
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Ivars Silis
Ivars Silis har lovet at komme og fortælle om sine
barndomserindringer for foreningen mandag den 24.
august.
Så reserver allerede nu dagen.
Den 26. august udkommer Silis barndomserindringer på
dansk hos forlaget Gyldendal.
Ivars Silis har sendt os en kort biografi om sig selv:
Kort biografi:
Ivars Silis er freelance fotograf, forfatter, instruktør og
foredragsholder.
Medlem af Grønlands Presseforening/Dansk Journalistforbund og Dansk Forfatterforening.
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Ivars Silis, født 1940 i Riga, vokset op i Danmark,
1964-kandidat fra Danmarks Ingeniørakademi, udrejste
samme år til Grønland.
Efter tre år som geofysiker i Nordgrønland opgav han
klimatabellerne, lastede sin hundeslæde med jagtgevær
og kamera og slog følge med eskimoiske bjørnejægere. I
de følgende år specialiserede han sig som fotograf og
ekspeditionsmand.
Ivars Silis har været leder, operationschef og konsulent
på talrige ekspeditioner, primært dyreforskningsprogrammer i Grønland, Canada og på Svalbard.
Med Sydgrønland som hjemsted siden 1976 berejser han
Arktis for internationale magasiner som National Geographic Magazine, GEO og Stern;
IS producerer TV-programmer, skriver bøger, afholder
fotoudstillinger (senest separat i 2005 på Smithsonian
Natural History Museum i Washington, i 2006 i Bolivia, i
2007 i Letland, Estland og Danmark og I 2008 I Sverige,
Rusland, Færøerne, Tyskland og Danmark), holder foredrag i Norden og løser informationsopgaver for Grønlands Hjemmestyre, Det Danske Udenrigsministerium
og for bistandsorganisationer i U-lande.
BØGER
IS har udgivet bøgerne (oversættelser er ikke medtaget):
“Slædesporene fyger til” - 1970
“Leben im hohen Norden - Grönland” (s.m. Rolf
Bökemeier) - 1980
“Nanok” - 1981
“Kalaaleq - Grønland i dag” - 1982
“Tuugaaliq” - 1985
“Breve fra Letland” (s.m. Daiga Barancane) - 1992
“Hvide Horisonter” - 1995
“Sten og Menneske” - 1995
“Hvalernes Fjord” - 1997
“Katuaq - Grønlands kulturhus” - 1998
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“Kender du Qaqortoq? - byen bag Storisen” - 1999
“Min Hvide Verden - 30 år med kamera i Grøn		
land” - 2000
“Jagtbreve fra Arktis” - 2001
“Nabagi Pilis” (LV-udgave af “slottet under vand”)
- 2006
“Kap Farvel” – 2007
“Slot under vand” – august 2009
DOKUMENTAR- OG INFORMATIONSFILM
I 1994 modtog Silis en FN-pris i Paris for “Frozen Annals” (“Vor enestående tid”). Et 59 minutters program
om global klima- og miljøforskning.
I 2002 blev “Andala og Sofiannguaq” kåret som bedste
dokumentarfilm på kort- og dokumenrafilmfestivalen i
Odense. 41 min. om nybyggerliv i Sydgrønland.
Andre dokumentarprogrammer og informationsfilm:
“Polareskimoer I, II og III” (s.m. Lars Åby)
“Forgotten Greenland”
“Sæl - vort daglige brød”
“Sten og Menneske”
“Amfibiemanden”
“Grønland på vej”
“profilvideo Royal Greenland”,
“Grønlands Sundhedsvæsen - i en brydningstid”.
“I Samme Båd” (s.m. Inuk Silis Høegh)
“Vandkraft” (s.m. Peter Jensen)
Adresser:
Ivars Silis, Prs. Benediktesvej 297, P.O. Box 320, 3920
Qaqortoq, Grønland.
Tel: +299-64 25 00. Fax: +299-64 25 08.
silis@greennet.gl
website: www.silis.gl
I perioder: Ivars Silis, Lövestad Byaväg 18-19, S-275 71
Lövestad, Sverige. Tel: +46-417 21 688.
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Tilbage til
Mark Rothko
og frem    
af Hans Tyrrestrup             
Rapport fra et kunstprojekt

Et sted i det sydøstlige Letland flyder den hvirvlende
flod, Daugav, forbi en enkel og markant skulptur, som
på bredden løfter sin særlige stræben – og æstetisk adskiller sig fra byens øvrige former og uformer.
Byen, som ligger tæt ved grænsen til Hviderusland, Litauen og Rusland, hedder Daugavpils (pils=borg), og
skulpturen er skabt og rejst til minde om maleren Mark
Rothko, født 25.sept. 1903.
På Mark Rothkos 105-årsdag havde jeg den privilegerede
fornøjelse at fejre ikke blot hans fødselsdag, men som
kunstner også at være i hans fødeby for at hylde ham,
erfare om ham og udstille med baggrund i hans kunst.
Marcus Rothkowitz levede sin (jødiske) barndom i
Daugavpils (i datiden kaldet Dvinsk, da den var russisk);
herfra emigrerede familien i 1913 til USA, hvor Mark
Rothko udviklede sig til en af den abstrakte, amerikanske billedkunsts store pionerer, hvis virke sluttede ved
selvmordet i 1970.
Nylige udstillinger i Hamborg og London med hans color
field paintings fortæller om hans enorme betydning også
i Europa.
Imidlertid nåede han aldrig tilbage til sin fødeby. Til gengæld er den nået til ham. På 100-årsdagen besluttede
kulturdepartementet i Daugavpils, Letland næststørste
by med ca. 100.000 indbyggere, at gøre en ekstraordiMarts 2009
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nær indsats for at hædre byen og dens verdensberømte
søn.
I forvejen har man på bymuset en Mark Rothko sal, hvis
lærreder dog kun er (gode) kopigengivelser af kendte originaler.
Den nye, storslåede idé består i at oprette et decideret
Mark Rothko Art Center, og til det formål besidder den
baltiske by et spændende, kuriøst og velegnet bygningsværk: the Fortress. Det fortidige fæstningsværk har bag
sig en lang militærhistorie, som nu skal ændres til moderne kunsthistorie.
Projektets hovedbestræbelse er at kunne vise originale
Mark Rothko-værker. Begyndelsen er gjort, idet kunstnerens børn i veneration og efter
besøg i Daugavpils har lovet at donere malerier til centret. Derudover vil litografiske arbejder indgå
i det kommende udstillingsområde, hvis planlægning er etableret
af kunst- og kultureksperter, de
kommunale myndigheder og Letlands kulturministerium.
Som et aspekt af den internationale orientering har byen gennem de seneste år inviteret
udenlandske kunstnere til et Mark Rothko-arrangement
(plein-air). Hver af de internationale kunstnere donerer
et under opholdet skabt værk til i første omgang det eksisterende bymuseum, hvorefter de i anden omgang skal
indgå som udstilling i det nye Rothko Art Center.
I samarbejde med byen Daugavpils, Daugavpils Universitet, kunstskoler, museet, regionens kunstnersamfund
og en banksponsor indgik jeg således i et menneskeligt
givende og kulturelt velorganiseret program med henblik
på ’Mark Rothko-udstilling’. Sammen med i alt 10
kunstnere fra Italien, Tyskland, Hviderusland, Rusland
og Letland foregik den sproglige kommunikation på rus30		
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sisk – så jeg var heldig at blive tilgodeset med en dygtig
engelsk-translatør.
De to ugers veltilrettelagte døgn, som bl.a. fulgtes af et
russisk film-selskab og af lokalt tv, indeholdt udover det
maleriske virke glimrende musik-, film- og foredragssessioner om Mark Rothko. I en smuk introduktion i det
pittoreske fort (som skulle være Europas bedst bevarede), uropførte Aivars Broks sin klaverdedikation til
Rothkos malerier.
Michael Johnson, som fortalte mig, at han i New York
var opvokset med Rothko og kredsen om ham (Andy
Warhol og Jackson Pollock), viste sin udstilling ”Russian
Walls” og sin film ”Rothko in Daugavpils”.
Senere vistes både Isy Morgensterns og Simon Schamas
film om den amerikanske kunstner, der kom fra
Daugavpils og døde i New York; og professor Tatina
Yurieva fra Skt Petersborg Universitet fabulerede over
’Den russiske avantgardes liv og skæbne’, medens professor Eduards Klavins fra Letlands kunstakademi forelæste om ’Rothko og lettisk kunst’.
Fra Vitebsk, Mark Chagalls by, som kun ligger få hundrede kilometer inde i Hviderusland, var der besøg af
museumsdirektøren.
Med tanken om mine bedsteforældres emigration til New
York, min støtte til den danske venskabsforening for det
kommende lettiske center, mit engagement for balterne
og min fascination af Rothkos vældige værker var grundlaget lagt for en intens kunstnerisk indsats.
Den 25. september var der så udover en smuk symfonikoncert en fin international fernisering af vores værker
på Daugavpils Museum for Historie og Kunst – på Mark
Rothkos fødselsdag og i hans fødeby.
Også ved hans skulptur var der blomster, medens flodens historie flyder videre – og en dag stolt vil passere
Mark Rothko Art Center.

www.tyrrestrup.com/news/2009/tilbage_til_mark_rothko_og_
frem.htm
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The Sovjet Story
Filmen The Sovjet Story vises på Den lettiske
Ambassade torsdag den 19. marts kl. 19.00. og
alle medlemmer har fået invitation. Til de der
ikke når at se denne omdiskuterede film kan vi
fortælle følgende:
RESUMÉ
Filmen fortæller historien om det sovjetiske regime, der
som en Allieret magt, hjalp nazisterne med at bekæmpe
jøder, og som slagtede sit eget folk i industriel målestok.
Bistået af Vesten, sejrede denne magt 1945. Dets forbrydelser forblev tabu, og den komplette historie om
Europas mest morderiske regime er aldrig blevet fortalt.
Indtil nu ...
Filmen viser:
- Den store hungersnød i Ukraine (1932/33)
- Katyn-massakren (1940)
- SS-KGB partnerskabet [i slutningen af 1930’erne ]
- Sovjetiske massedeportationerne
- Medicinske eksperimenter i gulag.
Disse er blot nogle få af de emner, der omhandles i filmen.
”Den sovjetiske Story” behandler også følgerne af den
sovjetiske arv på nutidens Europa. Lytter til eksperter
og europæiske parlamentarikere, diskuterer konsekvenserne af en selektiv holdning til massemord, og møder
en kvinde, som beskriver nedgravning af hendes nyfødte
søn i en gulag koncentrationslejr.
Den sovjetiske Story er en historie om smerte, uretfærdighed og ”realpolitik”.
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FILM FACTS
Det er en historisk, politisk dokumentar film, på engelsk
som varer 85 minutter. Den er produceret i 2008.
Instruktøren er Edvins Snorke.
”Den sovjetiske Story” blev filmet over 2 år i Rusland,
Ukraine, Letland, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og
Belgien.
Materialet til dokumentarfilmen blev indhentet af forfatteren, Edvins Snorke, over en periode af mere end 10 år.
Filmen præsenterer en virkelig unik indsigt i den senere
sovjetiske historie, fortalt af folk, der har førstehånds
kendskab til det.
Unikke videooptagelser
Sjældne optagelser taget i 1990, det sidste år af USSR,
viser en forladt sovjetisk dødslejr i Magadan, Sibirien,
hvor KGB havde udført medicinske eksperimenter på
fanger.
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Filmen præsenterer også aldrig før udsendte Nazi optagelser, som viser sovjetterne der hjælper Hitler som lancerer WW2 og yder støtte til nazistiske lynkrig.
Eksklusive billeder
”Den sovjetiske Story” viser også en række fotografier taget af Heinrich Hoffmann, Hitlers personlige fotograf.
Disse billeder har aldrig før været vist for offentligheden.
Filmen præsenterer også flere chokerende nazi-dokumenter, der blev fundet af filmens forfatter i Udenrigsarkivet i det tyske udenrigsministerium (2007).
Den vigtigste sponsor af ”Den sovjetiske Story” produktion var UEN-Gruppen i Europa-Parlamentet, som støttede filmen baseret på et forslag fra medlemmerne af
Europa-Parlamentet - Girts Kristovskis og Inese Vaidere.
”Den sovjetiske Story” blev også støttet af: Riga City
Council , og ”Tēvijas Sargs”.

Læs mere på www.sovjetstory.com

Årsmødet i Rite Højskoles østre støttekreds
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Rite Højskole
Uddrag af Referat fra: Årsmødet i Rite Højskoles østre
støttekreds 10.3.2009.
Der deltog 16 personer i mødet.
Niels Bendix bød velkommen.
Han delte forskelligt materiale ud, bla. et træ, der viser
det lettiske sprogs tilhørsforhold til den indoeuropæiske
sprogstamme.
Desuden et kort over den nye region omkring Rite, samt
en sang som er blevet oversat til lettisk af Andreas
Aabling, med hjælp fra to lettiske piger.
Vi sang sangen, men dog på dansk: Tekst af Jens Rosendal ”Du kom med alt hvad der var dig”
Beretning om aktiviteter ved Niels Bendix Knudsen:
Niels viste mange dejlige billeder fra årets gang på skolen og fortalte om generalforsamlingen den 3. maj 2008
på Rite, der deltog 27 personer heraf 8 danskere.
Formanden Birgitta Lace fortalte om aktiviteterne og
sagde bla. At kvindeklubben ”Humlebien” har 16 medlemmer.
Denne gruppe laver mange aktiviteter for familierne i
området, og styrker også deres eget sammenhold.
Niels fortalte om det fremtidige arbejde på skolen.
Han fortalte om den meget store korruption der er i Letland, de faldende lønninger og stigende priser.
Regnskabet for 2008 er ikke afsluttet, men der var
1.1.2009 en bankbeholdning 1.889 lat = ca. 20.000 kr.
Regnskabet blev omdelt og godkendt.
Der er nu 80 betalende medlemmer, det er et frafald på
5, og tilgang på 8 som resultat af et besøg på Rite højskole sidste sommer.
Indkomne forslag:
Der skal ske en ændring af vedtægterne på grund af at
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ACC har opsagt samarbejdet med skolen, i 2008.
Det Danske Kulturinstituts leder Simon Drewsen Holmberg i Riga, har tilbudt at sørge for dette.
Det er meningen, at det er dem der er til stede på generalforsamlingen der skal kunne stemme.
Valg af bestyrelse: Birgit Møller-Kristensen, Henrik Mollerup suppleant, Anna Nielsen kasserer
Evt.: Der skal være to børnekurser til sommer.
Der bliver et kursus for voksne, både, letter og danskere,
efter samme model som sidste år.
Asfaltarbejderne kommer igen og bor på skolen, ( Det giver lidt penge i kassen til skolen)
25 unge amerikanske studerende, der er i Danmark, vil
afholde sommerkursus i uge 37, de skal arbejde med
forskellige frivillige opgaver.
Det er meningen at få et samarbejde mellem Sverige,
Danmark og Letland med udveksling af seniorer, som
skal arbejde som volontører på skoler, for at støtte lærere og børn.
Der er skabt kontakt til skolen i Nerete, som ligger i
samme kommune som Rite.
Niels spurgte om der var nogle af deltagerne der kom til
generalforsamling på Rite 23.5.2009. For så ville han arrangere en rundtur i området før mødet.
Til slut så vi en fin lille animationsfilm lavet på børnekurset sidste år.
Birgit Møller-Kristensen fortalte om en ”fond” hun og
hendes mand har oprettet til fordel for sommerkurserne
for børn på Rite højskole.
De ønsker at der bliver givet et beskedent beløb til ”Fonden” i stedet for at modtage små gaver når de formidler
hjælpemidler til borgerne i Rites område.
Referat ved Birgit Møller-Kristensen
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Små nyt
Nyt fra Kulturinstituttet
Fortællinger der ændrer din verden

Kontakts.lv hedder den lettiske version af Betty Nansens
Contact (teatrets integrationsprojekt). I Letland foregår
projektet på Dailes Teatret - Letlands største teater. Med
råd og dåd fra Danmark har cirka 30 unge fra Letland
de sidste fire måneder arbejdet med at blive gode til at
lave teater sammen. De har, sammen med nogle af Letlands bedste professionelle på området, arbejdet med
skuespil, dans, sang og rap. Med det i bagagen har de
lavet en timelang forestilling, ”Fortællinger der ændrer
(din) verden”. Her fortælles stærke personlige historier
om bl.a. børnehjemsforhold og omsorgsmangel og historier om at være anderledes og udenfor. Letland har et
væsentlig problem med at få den meget store russisktalende befolkningsgruppe til at komme i tale med den lettisktalende majoritet. Dette skyldes den meget voldsomme historie landets befolkning har været igennem.
Kontakts.lv er en måde, at skabe dialog og forståelse
mellem de to grupper.
Kontakts.lv er en coproduktion mellem Dailes Teatret og
Betty Nansen Teatret organiseret af Det Danske Kulturinstitut.
Projektet støttes af Soros Fonden, Aizkraukles Banks
Fond og EU-Kommissionen
Nordisk stil
En ny tv-serie, der vises på landsdækkende lettisk tv,
har Det Danske Kulturinstitut som medproducent. I
samarbejde med Nordisk Ministerråd og Vides Film Studiet produceres 16 afsnit af tv-serien ’Nordisk stil’. Serien er en slags road movie, der tager de to unge værter,
Gustav og Marta, på en lang rejse rundt i hele Norden.
Marts 2009

www.danmark-letland.dk
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Åbningsafsnittet foregår i København, hvor der fokuseres på dansk cykelkultur og ingeniørkunst. Senere fører
serien seerne til bl.a. Legoland, Skagen og Christiania.
Vejen lægges også forbi Færøerne og Grønland.
I efteråret er der planlagt udsendelse af otte afsnit, hvor
fokus vil være på klimatopmødet i København.
Serien er det fjerde lettiske tv-initiativ, DKI har været
medproducent af siden 2007, og er en del af instituttets
Public Diplomacy-arbejde sammen med Den Danske
Ambassade. 	 	
Mere information om Det Danske Kulturinstitut i Letland:
www.dki.lv
  

dki@dki.lv   
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KALENDER
Marts

21.3 kl. 19

April

23.4 kl 19

Maj

3.5 til 8.6

Maj

4.5 kl. 16

Maj

23.5

August
24.8

Marts 2009

Ungdomsmøde ved Ålholm Plads
Generalforsamling i Foreningen
Danmark-Letland i kulturhuset
Kilden, Nygårdsplads 31, Brøndbyøster
Separat udstilling med Inara Petrusevich, som har 10 års jubilæum i
Galleri Gl. lejre
I Galleri Gl. lejre præsenteres det
kommende Mark Rothko Art Center Daugavpils, ved Artistic direktor Farida Zaletilo. Efterfølgende
stiftes en dansk støtteforening ”Danish Friends of the Mark Rothko
Art Center”.

Generalforsamling på Rite Højskole
i Letland.
Ivars Silis har lovet at fortælle om
i flygtningelejr i DK, tidspunkt og
sted i næste nummer af bladet.

www.danmark-letland.dk
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Afs:
Foreningen
Danmark - Letland
Lis Hazel Nielsen
Rosenlundsvej 8
DK-3650 Ølstykke

Husk generalforsamling 23.4.2009 kl 19
Se Kalender

Loneliness af Anna Kaltigina
(700x800, 400 Euro)

