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SAMFUND
Noter
Danmark giver
kvart milliard til
Syriens ofre
■ Danmark gav i går tilsagn om
at yde 250 millioner kr. i 2015 til
de syriske ofre. Det er 50 millioner mere, end der blev givet i
2014. Det oplyste handels- og udviklingsminister Mogens Jensen
(S), der i disse dage deltager i en
international donorkonference i
Kuwait, der har fokus på Syrien
og landets fortsatte krise.
»Det er med en blanding af
stolthed og tristhed, jeg giver

Mogens Jensen. Foto: ft.dk

tilsagnet. Stolthed, fordi det understreger, at Danmark er en humanitær stormagt og vidner om
vores solidaritet med mennesker,
der lever under nogle af de mest
kummerlige forhold i verden.«
»Og tristhed, fordi det til trods
for det store beløb ikke er nok
til at dække omfanget af det humanitære behov i Syrien,« siger
Mogens Jensen. På konferencen
opfordrede han andre ressourcestærke lande til også at yde en
passende støtte til de omkring 18
millioner nødlidende i Syrien og
nabolandene. Af den danske støtte
går 200 mio. kr. direkte til humanitær støtte til ofrene for konﬂikten.
Samtidig er der afsat 50 millioner
kroner til nabolandene Libanon
og Jordan, der huser millioner af
syriske ﬂygtninge tilsammen, til
at håndtere den syriske ﬂygtningekrise. Krigen i Syrien er gået
ind i sit femte år.
Ritzau

Tidligere
kupmager
ny præsident
i Nigeria
■ Den afgående præsident Goodluck Jonathan har erkendt sit
nederlag ved det nigerianske
præsidentvalg, hvor rivalen fra
oppositionspartiet APC, den tidligere kupmager Muhammadu
Buhari, har vundet en klar sejr.
Jonathan har ifølge en talsmand for APC ringet og ønsket
Buhari tillykke.
»Jeg tror, at han har erkendt

Muhammadu Buhari. Foto: Scanpix

nederlaget. Der har altid været en
frygt for, at han måske ville nægte
at give magten fra sig, men han
er en helt for at have stået fast.
Spændingerne i landet vil nu aftage dramatisk,« sagde talsmand
Lai Mohammed i aftes.
Buhari ﬁk 15,4 millioner stemmer, mens Jonathan har fået 13,3
millioner. Muhammadu Buhari
har tidligere har stået i spidsen
for et militærregime i landet efter et kup i 1983. Buhari siger nu,
at han er blevet demokrat. Hans
talsmand erklærede, at valgsejren
er historisk.
»Det er første gang i Nigeria, at
en siddende regering bliver frataget magten alene med demokratiske midler,« sagde talsmanden.
Ritzua/Reuter

Tyrkisk domstol frikender
236 oﬃcerer
■ En tyrkisk domstol frikendte
i går 236 oﬃcerer, der var anklaget for at planlægge et kup i 2003
mod den siddende regering og daværende premierminister Recep
Tayyip Erdogan. Sagen mod de
mange oﬃcerer ’Operation Forhammer’ blev prøvet på ny, efter
at en domstol i Istanbul sidste år
omstødte deres domme. Blandt de
frifundne er tre eksgeneraler, som
man har regnet for ledere i kupplanerne, og de blev i 2013 idømt
livsvarigt fængsel – reelt var straffen dog 20 år. Komplottet skulle
være sket i forbindelse med valget
2002, da Erdogans islamistiske
parti vandt.
Ritzau/AFP

Yemen beder
om hjælp
■ Yemens udenrigsminister, Riyadh Yaseen, opfordrede i går til,
at landstyrker fra arabiske lande
så hurtigt som muligt bør gribe
ind i kampe i hovedstaden Sanaa.
Talsmænd for Sundhedsministeriet oplyste, at 26 var blevet dræbt
i går, efter en koalition af arabiske
landes ﬂy bombarderede oprørsgrupper i de hidtil hårdeste angreb
i en seks dage lang saudiarabiskledet operation.
Ritzau/AFP

Ukrainsk
ekspert:
Kolomojskij
er ikke
stækket
En bitter magtkamp raser mellem Ukraines
præsident, Petro Porosjenko, og den nu
tidligere guvernør i byen Dnepropetrovsk, Igor
Kolomojskij. Konﬂikten mellem de to oligarker,
der begge råder over betydelige militære
enheder, kan destabilisere landet yderligere
Af Jens Malling

R

igmændene Petro Porosjenko og Igor Kolomojskij stod
som de helt store vindere efter de politiske omvæltninger, som
Maidan-bevægelsen satte i gang for
mere end et år siden. Begge formåede at sikre deres forretningsimperier
og udbygge deres politiske magt,
ifølge ekspert i det ukrainske oligarki
Inna Melnykovska, ph.d.-forsker ved
Otto Suhr Instituttet for statskundskab ved Freie Universität i Berlin.
Porosjenko overtog præsidentposten i juni 2014. Kolomojskij blev
guvernør af Dnepropetrovsk allerede
i marts sidste år.
»En informel aftale om magtdeling mellem de to oligarker var
på plads. Kolomojskij ﬁk lov til at
kontrollere regionen omkring den
vigtige industriby, der ligger ret tæt
på frontlinjen,« siger ukrainske Melnykovska, der i sin afhandling med
titlen Big Business and Regime Dynamics in Ukraine and Russia beskæftiger sig med de oligarkier, som
opstod i de to lande efter Sovjetunionens opløsning.
Aftalen mellem præsidenten og
guvernøren sikrede livsvigtig indenrigspolitisk stabilitet i krigen mod
de russisk støttede separatister i
Donbass. Den brød for alvor ud i
foråret 2014.
Som Ukraines præsident er Porosjenko også øverstbefalende for
landets væbnede styrker. Kolomojskij har ﬂere frivillige bataljoner under sin personlige kontrol. Det var
derfor dramatisk og ﬁk mange til at
frygte konsekvenserne, da Kolomojskij fra sin højborg i Dnepropetrovsk
den 19. marts beordrede maskerede
mænd til en opsigtsvækkende aktion

i hovedstaden Kijev. Iklædt camouﬂagetøj og med geværer besatte de
UkrTransNafta – et delvist statsligt
olieselskab, hvor Kolomojskij via en
stor minoritetspost reelt har kontrollen. Forud var gået vedtagelse
af en ny lov, der ville stække Kolomojskijs indﬂydelse i UkrTransNafta
og et tilknyttet selskab, UkrNafta,
der er Ukraines største producent
af olie og gas.
Melnykovska forklarer, hvordan
Kolomojskij hidtil har drevet olieselskabet UkrNafta:
»Indtil nu er det foregået på den
måde, at UkrNafta angiveligt aldrig
har været proﬁtabelt og derfor ikke
har kunnet betale noget udbytte til
staten. Så melder spørgsmålet sig
selvfølgelig, hvorfor har selskabet
ikke været profitabelt, når oliepriserne de forgange år var enormt
høje. Det viste sig, at UkrNafta købte
produkter og serviceydelser af andre
selskaber i Kolomojskij konglomerat
til skyhøje overpriser. Dermed forduftede proﬁtten i olieselskabet og
der kunne ikke betales noget udbytte
til staten.«
Hun mener dog ikke, at der er
grund til at gøre sig illusioner angående de intentioner, som Kolomojskijs modstandere har:
»Den oﬃcielle udlægning af Kolomojskijs aktion er, at den er et svar
på, at regeringen vil have ham til at
afgive noget af UkrTransNafts udbytte. Men det handler også om, at
to eller ﬂere oligark-grupper kæmper om kontrol over olieselskabet,«
siger Inna Melnykovska.

Oligarker og politik
Ifølge hende er det på trods af
Maidan-bevægelsens indsats for social retfærdighed og et opgør med
korruptionen stadig meget svært at

holde stenrige forretningsmænds
interesser og politik adskilt i landets
parlament, Radaen.
»Der er sket det, at Kolomojskij
er blevet for stærk for Porosjenko
og de andre oligarker. Derfor prøver
præsidenten sammen med en anden
vigtig oligark, Dimitri Firtash, ved
hjælp af den nye lov at ændre magtbalancen til deres fordel. Lederen af
Det Radikale Parti, Oleh Ljasjko, som
er Firtashs opﬁndelse og sponsor,
støbte kuglerne til loven. Præsidentens parti, Blok Porosjenko, stemte
for. Porosjenko og Firtashs interesser har vist sig at være sammenfaldende i sagen om UkrTransNaft,«
siger Inna Melnykovska, der peger
på, at præsidenten givetvis også er
betænkelig ved Kolomojskijs stigende popularitet i befolkningen.
Denne popularitet hænger sammen
med hans store bidrag til krigen, og

Præsident
❝
Porosjenko frygter
for sin egen tilslutning
blandt ukrainerne.
Men lovforslaget
handler også om, at
præsidenten prøver at
svække sin politiske
rival, premierminister
Arsenij Jatsenjuks
indﬂydelse i energisektoren
Inna Melnykovska
Ph.d i statskundskab
ved Freie Universität i Berlin

