
Fo
rm

gi
vn

in
g:

 h
ov

be
rg

.s
e

Orosmolnen hopar sigOrosmolnen hopar sig

I Ryssland har barnarmén, som ryske försvars-
ministern Sergej Shojgu startade 2016, nu 

vuxit från sextiotusen till 1,25 miljoner individer. 
Det är barn mellan åtta och arton år som fostras 
till framtida kanonmat. De lär sig militärpatrio-
tism i stället för historia. De drillas i militära dis-
cipliner och indoktrineras att bli lydiga soldater i 
moder Rysslands tjänst. De hjärntvättas också 
så att de ska påverka alternativt ange sina för-
äldrar. Även de ryska förskolebarnen får lära sig 
att plocka isär och sätta ihop kalasjnikov.

Mitt privata problem, att ha blivit av med bilen, känns inte 
så allvarligt när jag ögnar igenom vad som tilldrar sig i 
världen just nu. Får veta att Kina rustar upp sitt försvar 

stort med anledning av världsläget. De ökar sin försvarsbudget 
med 7,2 procent. De ska spendera 2,3 biljoner kronor på försva-
ret. En biljon är en miljon miljoner dvs talet har tolv nollor, belop-
pet kan alltså skrivas 

2 300 000 000 000.

I USA har Trump börjat trumpeta igen inför 
sina trogna väljare och säger att han ska 

lägga ner USA:s krigshjälp till Ukraina och sam-
tidigt ska han förhindra att ett tredje världskrig 
bryter ut om de bara röstar på honom. Han är 
också redan igång med grov smutskastning av 
övriga presidentkandidater.

fortsättning 
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Världen verkar ännu värre än förut och
krigshotet alltmer alarmistiskt. 

I landet Sverige går alla priser upp vecka för vecka 
och man får välja bort fler och fler varor av de slag 
man tidigare köpt. Bara i februari gick barnmaten 

upp med 10,8 procent. Riksbanken har talat om att de 
ska höja styrräntan i april till 3,5 procent vilket kommer 
att leda till ökade boräntor.
 Men till dess ägnar sig svenskarna åt Vasaloppet och 
andra idrottstävlingar på TV och har taco-fester medan melodifes-
tivalen sakta arbetar sig fram mot sin final den 11 mars.

Ungern har tagit efter Turkiet och försöker nu 
på samma sätt som de att utpressa Sverige 

i Natofrågan. Viktor Orbán är ännu en av Pu-
tins trogna vapendragare. EU håller inne med 
135 miljarder kronor då Ungern inte visar att de 
lever upp till EU:s krav på mänskliga rättigheter 
med mera.

Tyska vapenfabriken Rheinmetall vill byg-
ga en fabrik i Ukraina för 2,2 miljarder och 

producera 400 stridsvagnar om året. De ska bli 
av typen Panther KF51. Ukraina har satt igång 
att producera bunkrar i metall för sina soldater. 
Alla tycks säkra på att kriget ska fortgå mycket 
länge.
 Just nu kämpar ryssarna för att inta staden 
Bachmut i något som mest liknar skyttegravskri-
get under första världskriget.

I Iran sägs det att det just nu pågår en aktion 
mot skolflickor för att stänga deras möjlighet 

till utbildning. Det går till på så vis att man förgif-
tar dem. Det låter helt knäppt, vet inte vad jag 
ska tro, landet Iran upphör aldrig att förvåna.
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