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En oligark i våldets tjänst
som sätter sig upp mot Putin

Jevgenij Prigozjin heter mannen bakom Wag
nergruppen. Han är en snart 62årig man med 
kriminell bakgrund och ett nioårigt fängelse

straff bakom sig. När han blev fri började han sälja 
varmkorv och startade ett stripteaseställe. Han blev 
Putins kock och plötsligt levererade han mat till hela 
ryska armén och till landets alla skolor.  Han har ock
så blivit känd för att ha drivit den ryska trollfabriken 
Internet Research Agency i Sankt Petersburg.

Wagnergruppen
Men den som pekas ut att vara Wagnergruppens 

grundare är Dmitrij Utkin, som tidigare varit 
brigadkommendör för GRU:s specialförband. (GRU 
är Rysslands militära underrättelsetjänst). Den para
militära Wagnergruppen nämndes för första gången 
2014. Den har figurerat i strider bl.a. i Syrien, Sudan 
och Centralafrikanska republiken. Den har utfört 
mord på journalister. Med Putins goda minne har den 
lånats ut till olika afrikanska länder vars ledare vill ha 
hjälp att bekriga antingen det egna folket eller sina 
grannländer. Nu försöker gruppen rekrytera legosol
dater i Serbien. Wagnergruppen registrerades som 
ett lagligt bolag i december 2022, trots att privata 
miliser är förbjudna enligt rysk lag,

 Wagnergruppen, har runt 50 000 stridande i Ukrai
na, enligt John Kirby, talesperson för USA:s natio
nella säkerhetsråd, Enligt Kirby har 80 procent av 
styrkans stridande hämtats från fängelser. USA:s fi
nansdepartement betecknar nu formellt Wagnergrup
pen som en transnationell kriminell organisation. En 
del av de tidigare fängelsekunderna som har överlevt 
sex månaders tjänstgöring i Wagnergruppen har nu 
återfått sin frihet och blivit föremål för Prigozjins he
dersbetygelser. I Ryssland kan nu en dömd mördare 
som slagit ihjäl sin egen mor äras vid sin död med 
militär hedersbegravning och postuma medaljer.

I Putins Mordor är återväxten 
för våldet tryggad
Senaste tiden har Prigozjin vid flera tillfällen uttalat 

kritik mot hur kriget i Ukraina förs.Tankesmedjan 
The Study of War menar att orden är de syrligaste 
som Prigozjin hittills har riktat mot Kreml. Det finns 
de som tror att Prigozjin försöker komma in i Kremls 
finrum och bli en spelare om makten efter Putin. 
 Igor Girkin, med bakgrund som officer i den ryska 
säkerhetstjänsten FSB är också kritisk mot hur kriget 
förs. Han säger också att han skulle stödja ett be
slut om att avsätta Vladimir Putin. Daniil Bezsonov, 
tidigare talesperson för ryska marionettregeringen 
i Donetsk och Tjetjeniens grymme ledare Ramzan 
Kadyrov har även de öppet kritiserat den ryska krig
föringen.
 Så även om Putin alias Vlad den Onde skulle 
försvinna så finns där en lång rad lika ondskefulla 
personer som är beredda att fortsätta i hans spår. 
Det speciella med det ryska folket tycks vara att där 
finns en outsinlig mängd våldsbejakande individer 
som bara väntar på att få blomma ut i sitt hat mot 
omvärlden. 
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