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I framtiden kommer synonymen för ”lögn” att 
vara ”putin”. Först hamnar ”putin” i den så 
kallade nyordslistan. Sedan kanske ordet 

kommer in i SAOL, att göra en putin betyder 
att ljuga. Ordet putin kommer också att bety-
da: lögnare, falsktalare, bedragare, missdådare, 
mördare, nazist, fascist, tyrann, diktator. Att 
vara putinist likställs med att vara kriminell.

Så visst kommer Putin att gå till historien.

Just I dagarna har Kina börjat ge ord åt, och 
visat upp, var de har sina sympatier. Det har 

aldrig varit någon hemlighet att de är Putins 
vapendragare. De har svalt lögnen helt och 
fullt. De kommer med förslag att väst ska dra 
tillbaka sina sanktioner mot Ryssland. De vill att 
fredsförhandlingar ska ingås. Det talas om att 
Ukraina måste avstå landområden för att Ryss-
land ska sluta kriga. Alltså innan några över-
läggningar över huvud taget har startats ska det 
förfördelade och invaderade landet gå med på 
angriparens krav.
 Hur ska man kunna förhandla med en noto-
risk lögnare? Vilka garantier har man för att de 
inte gör om sin spezialoperation? Vilka länder 
står näst på tur att invaderas av Ryssland? Hur 
ska övriga världen kunna uppta normala förbin-
delser med en förbrytarnation?

Viker västvärlden 
och Ukraina ner sig 

för Ryssland och Ki-
na-konstellationen kom-
mer framtiden att bestå 
av krig tills dessa båda 

nationer lagt under sig alla länder de känner att 
de behöver för sin expansion world-wide. Då 
kommer nog också Erdogan att visa sitt rätta 
ansikte och då betyder inte landet Turkiets med-
lemskap i Nato så mycket. Erdogan vill vara 
med de stora pojkarna. Irans mullor hakar givet-
vis också på liksom nordkoreanen och al-Assad 
i Syrien. Lukasjenko får lämna över styret helt. 
En rad andra länder väljer nog också sida.

Både Ryssland och Kina har länge kastat 
lystna ögon på den afrikanska kontinenten. 

De vill åt deras naturtillgångar. Vem vet vilken 
inställning dessa båda länders ledare har till 
den afrikanska befolkningen innerst inne. De 
kanske ser den också som en naturtillgång 
man kan utnyttja. Kina har redan visat hur den 
behandlar vissa befolkningsgrupper. Ryssland 
behandlar redan vissa av sina egna innevånare 
som enbart kanonmat.

I denna sköna nya värld får alla tänka om. 
Puts väck är allt vad vi lärt av gamla filoso-
fer. Nu är det våldets och förtryckets ansikte 

som tonar fram och vi måste alla foga oss i 
denna nya världsordning. Människan är liten 

och betydelselös, har ingen talan, finns bara 
till endast för att tjäna tyrannen.
 Det här är lögnens ansikte.

Lögnens

Inger Klintberg Danielsson 23-03-08


