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■ Ifølge den seneste opgørelse
fra Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) om Danmarks deltagelse i den amerikanskledede
væbnede aktion mod Islamisk
Stat i Irak og Syrien har de danske F-16-ﬂy siden tirsdag den
24. marts ﬂøjet 10 missioner og
anvendt otte bomber.
■ »Missionerne, som de danske
ﬂy har deltaget i, har været offensive, og de har i den forløbne periode primært deltaget i
missioner i Al Anbar og Ninawa.
Målene for bomberne har været fjendtlige styrker,« skriver

at hans bataljoner af frivillige indtil
videre har formået at holde de russisk støttede separatister borte fra
Dnepropetrovsk.
»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. Premierministeren indgår
i en tæt alliance med Kolomojskij,
der er en rundhåndet sponsor af Jatsenjuks parti Folkefronten,« siger
Melnykovska og uddyber:
»Magtkampen mellem Porosjenko
og Kolomojskij bliver trukket meget
skarpt op i medierne. Kolomojskij
bliver gerne fremstillet som skurken, mens Porosjenko er den, der
vil sørge for, at staten får del i olieselskabernes udbytte til alles fælles bedste. Men konﬂikten mellem
Porosjenko og Jatsenjuk er mindst
lige så vigtig. Og det kan godt tænkes, at Kolomojskijs oﬀensiv i striden om olieselskabet ender med at
give bagslag. Jatsenjuk er bange for
at gå tilbage i meningsmålingerne,
hvis han forsvarer Kolomojskij og
hans aktion. Hvis han alt for åbenlyst stiller sig på Kolomojskij side,
kan det skade ham selv. Derfor er
han meget tilbageholdende i sagen
om UkrTransNafta.«
Ifølge Inna Melnykovska kan Kolomojskijs bevæbnede aktion i Kijev
ses som et forsøg på at øge presset
mod præsidenten og samtidig forbedre sin egen position over for Jatsenjuk, så premierministeren ikke
begynder at overveje at slå hånden
af ham.

Informelt netværk
En foreløbig konsekvens af Kolomojskijs magtdemonstration i Kijev ons-

VFK i deres ’mission update’.
■
■ De danske F-16-ﬂy har siden
den 16. oktober i alt ﬂøjet 263
missioner og anvendt 202 bomber, hedder det videre.

■ Koalitionen har siden den
8. august og til og med den 30.
marts udført i alt 3.062 luftangreb, heraf 1.759 i Irak og 1.303 i
Syrien.

■ Se mere om koalitionens angreb på temasiden www.information.dk/danmarkikrig

To af Ukraines rigeste mænd,
Petro Porosjenko (t.v.) og Igor
Kolomojskij, er de helt store
vindere efter de politiske
omvæltninger i det hårdt ramte
land. Begge har formået at
sikre deres forretningsimperier
– chokolade og energi – og
udbygge deres politiske magt.
Foto: Mikhail Palintjak

dag i sidste uge er, at Porosjenko fratog ham posten som guvernør. Reelt
betyder det dog ikke en svækkelse af
oligarken fra Dnepropetrovsk, mener Inna Melnykovska:
»Det er ikke graverende. Kolomojskij råder over et uformelt netværk
i alle statslige strukturer i Dnepropetrovsk-regionen. Stillingen som
guvernør formaliserede blot dette
netværk. At han nu fratages posten,
kommer ikke til at skade hans uformelle netværk. Det forbliver intakt.
Han beholder sin magt og indﬂydelse.«
Kolomojskijs væbnede aktion i
Kijev har fået ﬂere iagttagere til at
advare mod en ’krig i krigen’, der kan
sende Ukraine yderligere nedad i en
spiral af kaos. Så pessimistisk ser Melnykovska det dog ikke:
»Det var en magtdemonstration.
Han ville spille med musklerne og
vise, at han er en faktor, som andre
medlemmer af Ukraines elite bør
regne med. Det er usandsynligt, at
det fører til krig mellem styrker, der
er loyale over for Kolomojskij og Porosjenko. Det har ingen af dem råd
til. Med aktionen ville Kolomojskij
lægge pres på præsidenten, så de
kan lave en intern aftale.«
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