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OVERBLIK
Rettelse
■ Ved en fejl bragte Information
lørdag et forkert tv-program. Vi
beklager fejlen.
Red.

Obama går
til angreb
på kulkraftværker i stor
klimaplan

siden han blev fængslet. I det langer han ud efter den type venstreorienterede der – på grund af deres opposition til Vesten – støtter
Vladimir Putin, Ruslands imperiale
ambitioner og landets angreb på
Ukraine under mottoet ’min fjendes fjende er min ven’:
»Jeg er negativt indstillet over
for såkaldte venstreorienterede
som støtter LNR og DNR (de selvudnævnte folkerepublikker i Østukraine, red.). Ved at vælge den
side indtager de en imperialistisk
position på bekostning af en klasseposition.«
Aleksandr Koltjenko kommer
også ind på, hvorfor det kunne være
fordelagtigt for de russiske myndigheder at fængsle ham: »Baseret på
en analyse af, hvordan begivenhederne i Ukraine blev dækket af russiske medier, tror jeg, at de havde
brug for Pravij Sektor som en retfærdiggørelse for at annektere Krim.
Derfor tilskriver de os medlemskab
af Pravij Sektor. Jeg har aldrig haft
noget med Pravij Sektor at gøre.«
Larisa Koltjenko supplerer:
»Sajsa sympatiserede med
Maidan, men var ikke selv i Kijev
under urolighederne. Inden han
blev arresteret deltog han i mange
politiske aktioner og møder. Han
har altid været modstander af krig.
Han er for et udelt Ukraine.«

Syv års fængsel
Ved en retshøring i Moskva den 6.
maj i år sagde Sentsov, Koltjenkos

medfange, der ligeledes er ukrainsk
statsborger:
»Jeg har forklaret mange gange
under tidligere sessioner, at jeg ikke
anser hverken min tilbageholdelse
eller efterforskningen for at være i
overensstemmelse med loven. Sagen er politisk motiveret. Jeg har
læst dens fem mapper, og det er ikke

”

Jeg er meget
ked af, at
Den Russiske
Føderation begår
disse handlinger
og dermed skader
sig selv

lykkedes mig at ﬁnde det mindste
bevis på min skyld. At Den Russiske Føderation har besat Krim er
ulovligt, at arrestere mig er ulovligt, at stille mig for en russisk ret
er ulovligt. Jeg er meget ked af, at
Den Russiske Føderation begår disse
handlinger og dermed skader sig
selv, at Rusland ikke respekterer beboerne på Krim, ja, ikke respekterer
nogen. Jeg skammer mig over det.
Selv er jeg 100 procent russisk, mine
forældre kommer fra Ural. Men jeg
er indbygger i Ukraine. Jeg elsker
mit land, men jeg elsker også Rusland. Jeg er utrolig ked af, hvad der
foregår i dette land, i vores lande og
i dette retslokale. Jeg håber, at det
regime, der har magten i jeres land
snart ikke vil være mere.«
De to andre anholdte, Gennadij Afanasev og Aleksej Tjirnij, er
tidligere blevet tildelt hver syv års
fængsel. En international kampagne
forsøger at få Aleksandr Koltjenko
og Oleg Sentsov frigivet.
»Mange skriver til Sasja fra en
lang række lande. De opmuntrer
og støtter ham. Aktioner for hans
løsladelse har fundet sted blandt
andet i Tyskland, og der er skrevet
om sagen på mange sprog,« siger
Larisa Koltjenko:
»Sasja har aldrig været bange for
at sige sandheden. Den slags folk
har myndighederne ikke brug for.«

Oleg Sentsov
Filminstruktør og fange

internationalt@information.dk

■ Obama erklærer kulkraftværkerne krig i lanceringen af det hidtil »største og vigtigste initiativ« i
kampen mod klimaforandringer.
Den amerikanske præsident
har søndag løftet sløret for hovedlinjerne i Amerikas Plan for Ren
Energi, der udstikker retningslinjer og regulering af landets kraftværker. Den fulde plan oﬀentliggøres i dag.
»Klimaet er ikke længere et problem for fremtidens generationer.
Ikke længere,« siger Obama i en
video oﬀentliggjort i går.
Han vil begrænse forureningen
fra landets kraftværker betydeligt.
»Kraftværker er de største enkeltstående kilder til kulforurening, der skader klimaet.«
Hidtil har der ikke været nationale grænser for, hvor meget
kraftværkerne må udlede. Det skal
laves om, lyder det fra præsidenten: »For vore børns skyld, for helbredet og for alle amerikaneres
sikkerhed skal det nu ændres,«
siger Obama. Den amerikanske
præsident gjorde i 2008 klimakampen til et centralt element op
til præsidentvalget.
Kraftværkerne står for 40 procent af CO2-udledningen i USA.
Ifølge The Washington Post skal
elværkernes udledning af drivhusgassen være reduceret med 32
procent i 2030 i forhold til 2005.

Russisk
topspions
enke: Høring
har afdækket
sandheden
■ En britisk høring, som siden
januar har dykket ned i den mystiske sag om drabet på den russiske
eksspion Aleksander Litvinenko
i London, har klaret at afdække
sandheden. Det mener hans enke,
Marina Litvinenko, ifølge nyhedsbureauet AFP.
62 vidner er blevet afhørt under
høringen, som sluttede fredag.
Den endelige rapport ventes at
blive oﬀentliggjort sidst på året.
»Jeg mener, at sandheden endelig er blevet afdækket. Drabsmændene og dem, der betalte
dem, er blevet afsløret, sagde
Marina Litvinenko fredag uden
for højesteret i London.
Hun siger, at hendes mand – en
prominent Kreml-kritiker – blev
dræbt af russiske agenter med den
russiske præsident, Vladimir Putins, godkendelse.
To russiske mænd er eftersøgt
af det britiske politi for angiveligt
at have forgiftet Litvinenko på Millennium Hotel i London 1. november 2006 ved at hælde det radioaktive stof Polonium-210 i hans te.
Den oprørske spion døde tre uger
senere. Han beskyldte inden sin
død selv i en erklæring præsident
Vladimir Putin for at være direkte
involveret i forgiftningen.
Litvinenko arbejdede ikke kun
for Ruslands sikkerhedstjeneste
FSB, da han var i live. Han arbejdede også for den britiske efterretningstjeneste MI6, da han blev
dræbt af det yderst særegne og
stort set utilgængelige radioaktive
stof. Moskva nægter at have noget
med Litvinenkos død at gøre.
Ritzau/AFP

Ritzau
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Dag 305
DF afviser
kritik af ﬂere
minimumsstraﬀe
■ Dommere og advokater kritiserer Dansk Folkepartis krav om
ﬂere minimumsstraﬀe, som blev
lanceret i søndagsudgaven af Morgenavisen Jyllands-Posten.
Men retsordfører og næstformand Peter Skaarup (DF) forsvarer
sin holdning med, at han ikke er
den eneste, der efterlyser en vej til
hårdere domme på visse områder.
Som et alternativ til minimumsstraﬀe angiver Peter Skaarup selv normalstraﬀe, hvor Folketinget giver domstolene en pejling
på, hvor hårdt man mener, at en
gennemsnitlig forbrydelse skal
straﬀes.
Ritzau

× Ifølge den seneste opgørelse fra Værnsfælles
Forsvarskommando om
Danmarks deltagelse i den
amerikanskledede væbnede aktion mod Islamisk Stat
(IS) i Irak og Syrien har de
danske F-16-ﬂy siden den
21. juli ﬂøjet 10 missioner
og anvendt 15 bomber.

× De danske ﬂy har siden
16. oktober ﬂøjet 440 missioner og anvendt 383 bomber.

× Ifølge Combined Joint
Task Force har koalitionen
siden den 8. august udført
i alt 5.813 luftangreb, heraf
3.552 i Irak og 2.261 i Syrien.

