
Selv om vi igen har 
opnået en beskeden 
vækst i Europa, er 
genrejsningen efter 
krisen ujævn, og 
uligheden vokser 
som konsekvens 
internt i EU

Voksende 
ulighed 
i Europa

Ukraine-konfl ikten er gledet mere og mere i 
baggrunden og den annekterede halvø Krim 
nærmest ud i glemslen. Indtil nogen sidste 
weekend trak stikket til Krim, bogstaveligt talt.

Af Emil Rottbøll

V
erdens øjne har hvilet på Mo-

skva i den forgangne uge på 

grund af landets voksende 

rolle i krigen i Syrien, men meget 

sigende har Ruslands samtidigt op-

blussede konfl ikt med Ukraine fået 

langt mindre opmærksomhed. 

Efter et par måneders relativ stil-

stand koster konfl ikten atter menne-

skeliv i det østlige Ukraine og har på 

det politiske plan udløst nye sank-

tioner.

I forvejen havde Ukraine lukket for 

alle fl yvninger til Rusland, og nu er 

også russiske luftfartsselskaber for-

ment adgang til ukrainsk luftrum på 

vej mod andre destinationer. Rusland 

har på sin side lukket for gas og kul 

til Ukraine, og fra nytår truer man 

med at udelukke ukrainske madvarer.

En af årsagerne er den forventede 

ikrafttræden af Ukraines associe-

ringsaftale med EU, som den afstødte 

præsident Janukovitj i første om-

gang afl yste for præcis to år siden, 

hvorefter spæde protester voksede 

sig store og blev til den borgerkrig, 

der stadig pågår i dag.

En anden årsag er, at ukendte sa-

botører sidste weekend sprængte fi re 

ukrainske højspændingskabler til 

den russisk annekterede halvø Krim. 

Siden har ukrainske aktivister blo-

keret for en reparation af strømfor-

syningen, og nu har det ukrainske 

elselskab givet op. 

Lever i et limbo

Så nu sidder omkring to millioner 

Krim-beboere tilbage i mørket i mere 

end en forstand. Halvøen var i for-

vejen gledet ud af de diplomatiske 

forhandlinger, og indbyggerne lever 

i et limbo af ab rudte forsyninger fra 

Ukraine og endnu ikke fuldt etable-

rede forbindelser til Rusland.

Russerne kan tidligst trække et 

strømkabel over strædet til Krim i 

anden halvdel af december, og selv da 

vil kun halvdelen af halvøens energi-

behov blive dækket. 

I stedet er hundredvis af el- 

generatorer blevet skibet til Krim. 

Sporvogne er gået i stå, lyskryds 

mørklagt, og hospitalernes nød-

forsyninger slår ikke til. De større 

byer har kun strøm et par timer om 

dagen, mens andre byer er løbet tør 

for selv stearinlys og batterier.

»Det er o.k., vi er vant til det,« siger 

en kvinde i hovedbyen Simferopol 

til Radio Free Europe. 

Ældre beboere minder om, at de 

før har oplevet forsyningsmangel 

omkring Sovjetunionens sammen-

brud og under Anden Verdenskrig.

Dmitrij fra Feodosia har dog et 

enkelt ønske til sit nye hjemland:

»Hvis du annekterer et territori-

um, må du venligst gerne forsyne det 

med elektricitet,« siger han til RFE. 

emro@information.dk

Mørke 
over Krim

 EUROPA 

Verdens hurtigste 
solenergiprojekt 
forventes at kunne 
levere strøm til 
halvdelen af Rwandas 
befolkning i 2017

Af Laura Friis Wang 

M
ens regeringsledere og del-

tagere verden over forbere-

der sig til klimakonferen-

cen COP21 i Paris, der begynder på 

mandag, er verdens hurtigste sol-

energiprojekt netop blevet færdigt 

i Rwanda. 

På en af landets grønne bakker lidt 

uden for hovedstaden Kigali breder 

sig et solcelleanlæg på over 17 hektar. 

Det store solkraftværk er formet som 

det afrikanske kontinent og er ikke 

bare med til at løse Rwandas store 

mangel på elektricitet. Projektet, der 

har kostet 23,7 millioner dollar, vi-

ser verden, og særligt udviklingslan-

dene, at det er muligt at planlægge 

et ambitiøst grønt energiprojekt og 

realisere det på kort tid. 

Solcelleanlægget forventes at le-

vere strøm til halvdelen af Rwandas 

12 millioner indbyggere i 2017. Det 

har indtil videre skabt 350 lokale ar-

bejdspladser og giver elektricitet til 

mellem 15.000 og 18.000 husstande.

Opførelsen af anlægget begynd-

te i februar 2014 med partnere og 

sponsorer fra Tyskland, Kina, Norge 

og USA. Chaim Motzen, der er med-

stifter og administrerende direktør 

for det multinationale selskab for 

vedvarende energi Gigawatt Global, 

siger til The Guardian, at projektet 

»er en katalysator for fremtidige pro-

jekter i Rwanda, og forhåbentlig vil 

det inspirere andre lande til at gøre 

det samme«.

Et alternativ til fossil energi 

Siden folkemordet i 1994 har Rwanda 

været i rivende udvikling, og ligesom 

mange andre afrikanske lande er lan-

det i desperat mangel på elektricitet. 

Rwanda har en samlet energires-

source på 110 megawatt til deres 12 

millioner indbyggere, mens et land 

som Israel til sammenligning har 

13.000 megawatt til 8 millioner men-

nesker.

Et af de helt store emner, når ver-

den samles i Paris for at diskutere 

klimaudfordringen fra på mandag, 

er vedvarende energi. Det er ifølge 

forskere essentielt, at verdens lande 

investerer i vedvarende energi former 

som vind og sol for at forhindre, at 

udledningen af drivhusgasser vil 

stige så meget, at skaderne bliver 

katastrofale og uoprettelige. 

Den seneste rapport om globale 

tendenser i investeringer i vedva-

rende energi, Global Trends in Re-

newable Energy Investment, viser, at 

vind og solceller kan udkonkurrere 

fossile alternativer, så længe der er 

masser af lokale sol- eller vindres-

sourcer, lave kapitalomkostninger 

og ingen billige lokale kul- og gas-

reserver. 

Ifølge Twaha Twagirimana, der 

er tilsynsførende ved det nye sol-

celleanlæg i Rwanda, kan solcelle-

projektet fungere som en model for 

andre afrikanske lande. 

»Vi har masser af sol. Mange bor i 

områder j ernt fra energikilder. Sol-

energi kommer til at være vejen frem 

for de afrikanske lande,« siger han 

til The Guardian. 

lafw@information.dk 

Rwandas 
solceller 
kan blive 
katalysator
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6 mio.
husstande i Rwanda skal have strøm 

fra solcelleanlægget uden for Kigali



Guo Feixiong og 
Sun Desheng er 
idømt mangeårige 
fængselsstraff e for 
deres protester imod 
censur

Af Tom Phillips, Beijing

E
n fremtrædende kinesisk ak-

tivist, der kalder sig selv for 

»fodsoldat i kampen for de-

mokrati«, er blevet idømt seks års 

fængselsstraf som det seneste ud-

slag af præsident Xi Jinpings igang-

værende kampagne mod system-

kritikere.

Guo Feixiong, en 49-årig forfat-

ter og mangeårig aktivist, er en af   

de mest indfl ydelsesrige demokrati-

forkæmpere i det sydlige Kina og har 

været involveret i den pro-demokra-

tiske bevægelse siden 1980’erne. I 

2007 blev han fængslet i fem år i, 

hvad aktivister ser som en politisk 

motiveret vendetta udløst af hans 

udgivelse af en bog om en politisk 

korruptionsskandale i det nordøst-

lige Kina.

En anden aktivist, Sun Desheng, 

fi k ved samme lejlighed en dom på to 

og et halvt års fængsel, angiveligt for 

at »samle en menneskemængde til 

forstyrrelse af den off entlige orden«.

Elendige vilkår

Anklagerne mod Sun og Guo går til-

bage til deres engagement i en anti-

censur-protest i 2013 til fordel for Det 

Sydlige Ugeblad, en avis i Guang zhou 

med venstreorienterede synspunkter.  

Dengang udtalte en demonstrant 

til journalister: 

»Folket er begyndt at indse, at de-

res rettigheder bliver dem frataget af 

det kommunistiske parti, og de føler 

sig konstant undertrykt.«

Menneskerettighedsaktivister ser 

dommen over Guo som det seneste 

skridt i en optrappet kampagne fra 

kommunistpartiet for at udrydde 

enhver modstand imod dets etparti-

styre.

I et interview for nylig berettede 

Guos hustru, der nu bor i USA, om de 

elendige fængselsvilkår, hvorunder 

hendes mand er blevet tilbageholdt 

siden august 2013.

»Et af de største problemer er, 

at de har låst Guo Feixiong inde i 

mere end to år på en meget lille og 

trang plads, hvor han ikke har væ-

ret i stand til at bevæge sig rundt,« 

sagde Zhang Qing.

»Han får ikke lov til at motionere 

eller til at se sollys, og det har med-

ført store skader på hans helbred. 

Jeg tror,   at dette er forsætligt. Det 

er en langsom form for tortur,« til-

føjede Zhang.

Efter at straff en var læst op, svor 

Guo at appellere, fortæller hans ad-

vokat. 

»Han sagde, at han ikke var skyl-

dig, og at dette var forfølgelse.«

internationalt@information.dk
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Oversat af Niels Ivar Larsen

Kina optrapper 
forfølgelse af 
dissidenter

Af Mette Rodgers 

Korrespondent, London

S
porene efter fi nanskrisen bliver 

stadig tydeligere: Flere euro-

pæere lever i dag i fattigdom, 

og afstanden mellem rige og fattige 

lande er vokset, konkluderer en ny 

analyse foretaget af Arbejderbevægel-

sens Erhvervsråd (AE) på baggrund 

af forskellige nye rapporter.

Hvor det i årene 2002-2008 var de 

fattigste EU-lande, der havde de stør-

ste gennemsnitlige årlige vækstrater 

og dermed indhentede de rigere EU-

lande, ser det efter krisen anderledes 

ud, skriver AE i analysen, der er fore-

taget i samarbejde med det franske 

institut OFCE, det tyske institut IMK 

og det østrigske institut AK-Wien.

»Mens der før krisen var en tendens 

til, at regioner konvergerede (dvs. at 

uligheden blev mindre, red.), er det 

modsatte tilfældet i dag … de mest 

velstillede europæiske regioner ople-

ver størst BNP-vækst. Krisen har altså 

stoppet den regionale konvergens i 

EU,« konkluderer AE’s analytikere.

Konsekvensen af en svækkelse af 

væksten særligt i de kriseramte EU-

lande har været voksende fattigdom. 

Ifølge rapporten er det særligt enlige, 

børnefamilier og ledige, der lider al-

vorlige materielle afsavn – dvs. en 

manglende evne til at betale for f.eks. 

husleje, varme, telefon, kød, en ferie 

eller uforudsete udgifter.  

»Alvorlige materielle afsavn er 

langt mere udbredt blandt enlige 

forældre i forhold til både hushold-

ninger med og uden børn. Et ud af 

seks børn i eurozonen, der vokser 

op med en enlig forælder, bor i en 

husstand med alvorlige materielle 

afsavn,« skriver AE og tilføjer, at fat-

tigdommen blandt husstande med 

børn har været stigende siden kri-

sen.

Går ud over børnene

I Grækenland, Cypern, Ungarn og 

Malta er andelen af befolkningen, der 

oplever alvorlige materielle afsavn, 

steget med 6-10 procentpoint siden 

krisen, mens det tilsvarende tal for 

børn er op mod 10-13 procentpoint.

»Børn er hårdere ramt af materi-

elle afsavn end andre aldersgrupper,« 

skriver AE og kalder udviklingen »be-

kymrende, fordi afsavn og manglende 

muligheder i barndommen kan have 

langsigtede konsekvenser for børnene 

– for eksempel i forhold uddannelse«.

Særligt Grækenland har oplevet 

voksende fattigdom. I 2008 led 10 

procent af de græske børn alvorlige 

materielle afsavn. Det tal er i dag vok-

set til 24 procent, påviser rapporten.

Analytikerne påpeger, at udvik-

lingen ikke kun er »problematisk for 

de personer, det rammer«, men også 

»kan have langsigtede negative kon-

sekvenser for vækstmulighederne i 

Europa«.

Særligt den fortsat høje ledighed 

er problematisk for Europa – i dag er 

ledigheden faldet til 11,1 procent fra 

12,1 procent, da den toppede i 2013, 

men hvis ledigheden fortsat reduce-

res med den nuværende hastighed, 

vil »vi først være nede på førkrise-

niveau i 2022«.

»Dertil kommer, at cirka halvdelen 

af de arbejdsløse i euroområdet er 

langtidsledige ... og risikoen er, at den 

høje arbejdsløshed bliver en perma-

nent tilstand. Det vil lægge en dæmper 

på vækstmulighederne,« skriver AE.

mrod@information.dk

To millioner Krim-beboere er ramt 

af, at ukendte sabotører sidste 

weekend sprængte fi re ukrainske 

højspændingskabler til den russisk 

annekterede halvø. Foto: Pavel 

Rebrov/Reuters
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