
Opptak av drone som 
slipper en granat på 
ukrainske soldater som 
har søkt dekning
Fra video
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– Russland kom ganske enkelt
sent inn i konkurransen, sier
Bendett.

Han viser til at russerne hadde
andre prioriteringer etter den
kalde krigen. De trodde ikke at
droner ville spille en viktig rolle i
moderne krigføring, sier Ben-
dett.

Blant dronene Russland sann-
synligvis håper å få fra Iran, kan
være selvmords-droner, sier
Bendett.

I tillegg kan Iran tilby kampdro-
ner av typene Shahed-129 og Sa-
egheh.

Mindre effektive. Ukraina har
tatt en ledende rolle i bruk av
droner siden starten av krigen.
Den tyrkiske dronen Bayraktar
TB2 har mye av æren for Ukrai-
nas suksess. Den fikk til og med
sin egen sang.

Dronen ble avgjørende for å slå
tilbake de russiske fremstøtene
mot Kyiv. Den ble også viktig for
å koordinere angrepet som sen-
ket skipet «Moskva» i april.

I det siste ser det ut til at bru-
ken av TB2-droner er blitt
mindre effektiv. Russland har fått
bedre luftvern og klart å skyte
ned mange av ukrainas droner.

I stadig flere kriger. Det er sann-
synlig at Iran vil levere såkalte
selvmordsdroner, tror Bendett.
Russerne kjenner fordelene med
slike droner fra egne erfaringer i
Syria og effekten av slike droner
i Nagorno-Karabakh-krigen.

Russland ville ikke være den
første som kjøper Irans drone-
ekspertise, påpeker Aaron Stein,
forskningsdirektør ved Foreign
Policy Research Institute.

Iranske droner er også blitt
brukt mot tankskip i Omanbukta
i farvannet mellom De forente
arabiske emirater og Iran og
dessuten for å trakassere ameri-
kanske krigsskip. Bellingcat har
også funnet bevis for at Etiopia
benytter iranskproduserte dro-
ner i krigen mot Tigray-opprø-
rerne.

Iran avviser påstanden. Iranske
embetsmenn sier samarbeid med
russerne ikke har noe med krigen
å gjøre. Ifølge Iran har det ikke
skjedd en betydelig endring i
samarbeidet mellom landene
som følge av krigen i Ukraina.

– Teherans stilling til krigen er
klar og er blitt uttalt offentlig
mange ganger, sier talsmann Nas-
ser Kanani i det iranske utenriks-
departementet.

Iran sier de er imot krigen og
har bedt om en politisk løsning.
Samtidig har de lagt deler av skyl-
den på USA og utvidelsen av
Nato.

Irans utenriksminister Hossein
Amir Abdollahian har, ifølge det
iranske nyhetsbyrået IRNA, for-
sikret ukrainske myndigheter om
at det ikke er aktuelt å selge dro-
ner til Russland.

– Den amerikanske påstanden i
denne forbindelse var grunnløs
og mer politisk motivert, sa han.

Blant de mest avanserte. Iran
har betydelig militær kunnskap
på dette området. Irans droner
er blant de mest avanserte i ver-
den. De har bak seg tiår med ut-
vikling og erfaring i stedfortre-
der-kriger i Midtøsten. Det betyr
at landet bruker andre grupper
og aktører til egentlig å krige for
dem.

De har en hel rekke forskjellige
type droner – fra ubevæpnede
overvåkningsdroner til kampdro-
ner og de som regnes som selv-
mordsdroner.

Landet har investert i droner i
flere tiår, mens Russland har
vært trege med å utvikle dem,
sier Samuel Bendett ved CNA.

Nyheter
Stortinget

Stortingspolitikere med skattekrav får tilbud om 
psykologhjelp. Men det er liten lyst til å snakke om det. Foto: 
Fredrik Hagen, NTB
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Tilbudet om privat
psykologhjelp til
politikere avvikles
Det førte til sterke reaksjoner da det ble kjent 
at stortingsrepresentanter har sikret seg en 
privat ordning der de kunne slippe unna 
ventetidene på psykologhjelp. Nå er tilbudet 
avviklet, og få politikere vil snakke om det.

Thomas Spence

Imidten av juni fikk 28
nåværende og tidligere
stortingspolitikere vite
at de kan få krav fra

Skatteetaten. Årsaken var at
etaten mente at de ikke
hadde skattet nok av gratis
pendlerboliger de har fått.

Krevende. 17. juni besluttet
Stortingets daværende direk-
tør Marianne Andreassen å
tilby psykososiale tjenester
til representanter som hadde
fått varsel fra Skatteetaten.
Begrunnelsen var at det
kunne være krevende å
motta et slikt varsel.

Psykologoppfølging kunne
de få gjennom et selskap som
leverer bedriftshelsetjenester
til Stortinget. I tillegg hadde
Stortinget inngått en avtale
med det private psykologsel-
skapet Moment.

Det skjedde etter anmod-
ning fra flere partigrupper.
Presidentskapet og partienes
parlamentariske ledere ble
20. juni orientert om direktø-
rens beslutning.

Sterke reaksjoner. Nyheten
om at politikere brukte of-
fentlige penger på å slippe
ventetid på offentlig psyko-
log, har ført til mange og til
dels svært sterke reaksjoner.

Spesielt siden grunnlaget
for tilbudet var til politikere
som kunne ha fått urettmes-
sig skattefrihet på et gratis,

tillitsbasert gode, nemlig pend-
lerboliger.

I sosiale medier fortalte en
rekke personer om hvordan de
hadde ventet i mange måneder
på psykologhjelp i det offentlige
helsevesenet. Nav-ofre som var
blitt urettmessig fengslet for-
talte at de ikke fikk tilbud om
oppfølgning i det hele tatt.

«Tonedøvt», var beskrivelsen
en Ap-politiker i Stavanger by-
styre brukte.

Nå bli ordningen avviklet.
– Det kom svært få henvendel-

ser om behov for slik bistand,
sier pressevakten.

Tause politikere. Blant stor-
tingspolitikerne selv er det
vanskelig å få kommentarer til
om psykologtilbudet er fornuf-
tig eller hvorfor de skulle et an-
net tilbud enn det andre inn-
byggere får av det offentlige.

Det selv om det altså var poli-
tikere selv som tok initiativ til
ordningen, ifølge administrasjo-
nen.

Leder i helse- og omsorgsko-
miteen, Tone Trøen (H), sier at
stortingsrepresentanter må ha
lik rett til helsehjelp som andre.

– Jeg vet ikke hvordan dette til-
budet er organisert. Stortinget
har en bedriftshelsetjeneste.
Det må være den som henviser
til det som er riktig for den en-
kelte.

– Men det er vanskelig å kom-
mentere helsesituasjonen til
den enkelte, sier Trøen.
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