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■ Det er i dag 18 dage siden, at
Forsvaret sidst udsendte nyt
om det danske bidrag til den
amerikansk ledede krigsindsats mod Islamisk Stat (IS),
Operation Inherent Resolve. I
en pressemeddelelse fra den 11.
december oplyste Forsvaret, at
danske kampﬂy har smidt 74
bomber over Irak på i alt 93 missioner siden den første danske
mission den 16. oktober. Værnsfælles Forsvarskommando bekræftede i går, at der ikke har
været noget nyt at rapportere
om den danske indsats de seneste 18 dage.

■ Fra slagmarken:
Den iranske Revolutionsgarde
oplyste i går til AFP, at en iransk
brigadegeneral ved navn Hamid
Taghavi er blevet dræbt af IS i
den irakiske by Samarra, godt
100 km nord for Bagdad. Den
højtstående militærmand var
udsendt for at rådgive det irakiske militær i kampen mod IS.
Selv om Iran ikke er en del af
den amerikansk ledede koalition, der bekæmper IS, har
Iran i tiltagende grad deltaget
i kampen mod den islamistiske
gruppe. Det skrev Washington
Post i går.
Ifølge den amerikanske avis’
kilder har det iranske militær
sendt 1.000 rådgivere til Irak
siden i sommer såvel som eliteenheder, ligesom Iran har gennemført luftbombardementer
mod IS og doneret over en milliard dollar i militær støtte til
Irak. Som Washington Post skriver, er de facto-alliancen mellem USA og Iran et ubekvemt
faktum for den amerikanske
regering, eftersom Iran støtter Bashar al-Assad i Syrien og
støttede shia-militsers angreb
mod amerikanske styrker under den seneste Irak-krig i perioden 2003-2011.

■ Den amerikansk ledede koalition gennemførte i går 13 angreb mod IS, otte i Syrien og fem
i Irak. Det oplyser det amerikanske militær. Dermed har
koalitionen ifølge de seneste
tal siden 8. august udført 1.511
luftangreb, heraf 872 i Irak og
639 i Syrien.

■ Information følger løbende
udviklingen i luftkrigen mod
Islamisk Stat, som Danmark
tilsluttede sig 2. oktober 2014.
Du kan se mange ﬂere oplysninger om koalitionens angreb
på Informations temaside på
www.information.dk.
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’Her er vi for Rusland’
Både Ukraine og Moldova knytter sig tættere
til EU og NATO, men mellem de to nationer
ligger en lille stribe land, hvor ﬂertallet vil noget
andet. Information har besøgt Transnistrien,
hvor indbyggerne drømmer om en fremtid med
Rusland
Af Jens Malling
Tiraspol, Transnistrien

M

od fremtiden sammen med
Rusland«. Sloganet står på
den ene side af en trolleybus i Transnistriens hovedstad, Tiraspol. Ordene – på russisk – ledsages af billedet af en lokal familie. Far,
mor og barn kigger forventningsfuldt hen mod en silhuet af Kreml,
Moskvas vartegn, der fremstår som
en beskyttende fæstning. Passagerer

stiger ind og ud gennem collagen.
Bussen forsvinder ned ad Tiraspols
hovedgade. Den vigtige færdselsåre bærer navnet 25. oktober-gaden – datoen for den russiske revolution i 1917 og endnu et tegn
på, at den kulturelle og historiske
indflydelse fra storebroren længere mod nordøst er betydelig.
Ruslands annektering af Krim-halvøen fra Ukraine i marts har bragt de
mange ’frosne konﬂikter’ på det tidligere sovjetiske territorium tilbage
fra glemslen i de vestlige medier. Her

går spekulationerne om, hvorvidt
magthaverne i Kreml ville kunne
ﬁnde på også at inkorporere eksempelvis Abkhasien, Sydossetien eller
Transnistrien – områder, der alle
er de facto selvstændige, men ikke
anerkendes af verdenssamfundet
– som en reaktion på, at Moldova,
Ukraine og Georgien i juni underskrev såkaldte associeringsaftaler
med Vesten.
I Transnistrien viste en folkeafstemning tilbage i 2006, at 98 procent af vælgerne i enklaven – der har
et befolkningstal på omkring en halv
million – går ind for »en fremtidig
potentiel integration med Rusland«.
60-årige Nadesjda Gynsj er en af
dem, der ønsker, at Transnistrien
knyttes tættere til Rusland. Iført en
tyk sweater til at holde vinterkulden
ude er hun i færd med at feje en gård
i bydelen Balka.
»Her er vi for Rusland,« siger den

ældre kvinde i en pause fra arbejdet.
Nadesjdas mand deltog i krigen
1992, hvor Transnistrien løsrev sig
fra Moldova. Sporene skræmmer, og
det er kommet længere frem i hendes bevidsthed, nu hvor nabolandet
Ukraine gennemgår noget lignende.
»Vi vil ikke have krig. Vi vil have
fred. Det er svært at vide, hvad man
skal mene om konfrontationen med
Vesten, men Rusland hjælper os. Jeg
håber, der bliver fred snart,« siger hun.

Et instrument for Kreml
Rundt i den lille republik passerer
man ofte kontrolposter, som er bemandet af fredsbevarende soldater.
De bærer den russiske trikolore på
skulderen og er et levn fra krigen i
1992. End ikke Rusland anerkender
Transnistrien som en selvstændig
nation. Oﬃcielt er den smalle stribe
land langs ﬂoden Dnestr stadig en
del af Moldova. Det anslås, at den

