Søndag den 27. marts 2016

Indblik 15

Nyhedsquiz
Uge 12. Test din viden om ugen, der gik.
Se svarene i bunden af quizzen.

1 I årets første formel 1-løb, som foregik i
Australien, blev det ikke til point for Kevin
Magnussen. Hvilken placering opnåede han i
Australian Grand Prix i Melbourne?
A. 10. plads
B. 12. plads
C. 15. plads

Aleksandr Khodakovskij er kommet fra sin hjemby, Kiev, for at kæmpe mod separatisterne og deres russiske allierede i Mariupol. Han mener, at hvis ikke den russiske ekspansion
standses, så får hele Vesteuropa et problem.
Foto: Jens Malling

hjælper os, så godt de kan. En del internationale hjælpeorganisationer støttede hospitalet i begyndelsen af krigen, men vi har ikke set noget til dem på det sidste.«
Krisen gør, at Ukraine lever på den Internationale Valutafonds nåde og har reduceret hryvniaens værdi til en tredjedel af niveauet fra 2013. Orleanskijs løn på 6.000
hryvnia (1.497 kroner) om måneden ligger
et godt stykke under, hvad en hjertekirurg
normalt tjener i Vesteuropa.
»Jeg var flyttet til udlandet for længe siden, hvis det ikke var, fordi mine børn og
børnebørn også bor her i Mariupol,« siger
han.

Problemet kan rykke mod vest

Frustrationen over krigen og den kaotiske politiske situation deles af hjertekirurgen Sergej Orleanskij. Han siger, at ﬂere af hans familiemedlemmer er ﬂygtet fra området til
Rusland, fordi de ved, at i Kiev vil der blive set skævt til dem. Foto: Jens Malling

På Sergej Orleanskis hospital er op mod 400 ukrainske soldater blevet opereret de seneste måneder. Men der er mangel på alt: medikamenter, udstyr, instrumenter. Kun lokal,
frivillig hjælp får det hele til at løbe rundt. Foto: Jens Malling

Inde på en af stuerne samler en soldat fra
den ukrainske Donbass-bataljon kræfter efter en hjernerystelse. Aleksandr Khodakovskij er kommet til Mariupol fra sin hjemby,
Kijev, for at kæmpe mod separatisterne og
deres russiske allierede.
»Hvis vi ikke stopper Ruslands ekspansion
her, så får I et problem længere ovre i Vesteuropa meget snart,« siger den 35-årige soldat, da han er færdig med at tygge en
mundfuld af kyllingen, som han spiser af en
metaltallerken siddende i sin seng.
En kugle har vansiret et stykke af hans fod
under anklen. Han hiver op i buksebenet og
viser arret efter et skudhul midt på låret.
»De er fra første gang, jeg blev såret, under slaget om Debaltseve,« forklarer Khodakovskij, idet han nævner navnet på en by,
mange ukrainere ikke længere kan udtale
uden at sænke stemmen.
Da de ukrainske styrker prøvede at flygte
ud af Debaltseve efter at være blevet omringet, blev de massakreret af deres modstandere. Det var i januar og februar sidste år. 251
ukrainske soldater døde.
»Ville danskere kunne kæmpe mod en
fjende som Rusland under de vilkår, vi
kæmper – uden tilstrækkelige forsyninger
og uden ordentligt materiel?« spørger soldaten i sengen.
Khodakovskij har købt det meste af sit udstyr for egne penge. Han peger over på sine
støvler, jakke og rygsæk, der hænger bag døren. Han er på det rene med, at andre aktører end Rusland prøver at sikre sig kontrol
over Ukraine:
»EU vil have vores landbrugsjord, og Nato
er interesseret i Ukraine for at bygge baser
her. Vores regering stræber efter integration
med EU, fordi det medfører store kreditter,
som politikerne selv stikker i lommen. Det
kaldes korruption. Men vi kæmper ikke for
Nato, vi kæmper ikke for EU, og vi kæmper
ikke for de korrupte politikere i Kijev. Vi
kæmper for vores land og vores folk.«

2 Fem stjerner var der fra Jyllands-Postens
anmelder til Tomas Lagermand Lundmes
nye roman, som er en dannelsesroman.
Hvad er titlen?
A. ”Alt er mit”
B. ”Alt er dit”
C. ”Dit og mit”
3 Det første portrætmaleri af tidligere
statsminister Helle Thorning-Schmidt er afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot. Hvem har malet det?
A. Simone Aaberg Kærn
B. Mikael Melbye
C. Jonathan Yeo
4 Tidligere statsminister Anker Jørgensen er
død. Han blev 93 år. Hvornår blev han statsminister første gang?
A. 1972
B. 1975
C. 1978
5 De danske håndboldkvinder formåede ikke at kvaliﬁcere sig til OL i Brasilien. Hvilket
andet nordisk land deltager heller ikke i
kvindernes håndboldturnering under OL?
A. Sverige
B. Norge
C. Island
6 Usikkerhed om en fugl og dens livsbetingelser har udskudt et havmølleprojekt i Sejerø Bugt. Hvilken fugl?
A. Sortanden
B. Gråanden
C. Blishønen
7 Alvorlige hovedskader kan undgås, hvis
børn og forældre husker at spænde hjelmen.
Men mange forældre vælger ikke at bruge
hjelm. Hvor mange?
A. 22 pct.
B. 35 pct.
C. 43 pct.
8 Den amerikanske præsident, Barack Obama, har netop besøgt Cuba under stor mediebevågenhed. Hvornår besøgte en amerikansk præsident sidst Cuba?
A. 1928
B. 1948
C. 1968
9 Politikeren Manu Sareen offentliggjorde
for nylig, at han skifter parti fra Radikale
Venstre til hvilket parti?
A. Socialdemokratiet
B. Alternativet
C. Enhedslisten
10 Et kinesisk holdingselskab har planer om
at overtage et dansk ﬁrma og bejler nu til
storaktionærerne om at overtage alle aktierne. Hvilket ﬁrma er der tale om?
A. Arla
B. Løgismose
C. B&O

Vi er for Ukraine, men
for et normalt Ukraine uden denne ekstreme nationalisme.
Sergej Orleanskij
hjertekirurg, Mariuopol
Ukrainske tanks rykker uden for Mariupol, hvor der til stadighed er kampe mellem
ukrainske styrker og pro-russiske separatister. Foto: AP/Irina Gorbaseva

Svar: 1: B, 2: A, 3: C, 4: A, 5: C, 6: A, 7: C, 8

