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och

har kastat masken
är desperat
desperat

N

u har Erdogan lyft bort masken han hittills
gömt sig bakom. Nu är det klart var hans
sympatier finns. Det där tjafset han ägnat sig åt
med att inte vilja släppa in Sverige och Finland
i Nato har nu fått sin verkliga förklaring. Det var
ett spel för galleriet, läs Putin. Erdogan värderar
sin vänskap med Putin högre än sitt medlemskap i Nato och sina kontakter med västvärlden.
När hans utpressningsförsök inte lyckades fullt
ut valde han sida och han valde Putin. Erdogan
menar tydligen att EU och västvärlden ska böja
sig för galningen i Kreml och låta honom härja
som han vill, invadera och lägga under sig land
efter land.

E

rdogan och Turkiet, som är ett av många
andra länder med oklar inställning till
mänskliga rättigheter, skyller nu bristen på gas
och fossila bränslen på EU:s och västvärldens
sanktioner mot Putin. Visst har Putin stängt av
kranen till gasen han tidigare levererat till Europa just på grund av sanktionerna. Där har han
ett effektivt vapen, men det är det enda han
har att ta till. Han offrar sitt lands ekonomi med
samma lätthet som han offrar ryssarnas och
ukrainarnas liv.

D

en ryska ekonomin vilar till största delen på
gas och olja. Sanktionerna verkar. Bilförsäljningen i Ryssland har gått ner med mer än
60 procent. Deras BNP har gått ner till nivån
den var på 2018, men man väntar att den ska
sjunka ytterligare. Mer än 1000 företag har
avslutat sina verksamheter i Ryssland. Det finns
de som säger att Ryssland är tillbaka på den
nivå landet befann sig på för trettio år sedan.

P

utin spelar högt i sin förvissning att han ska
vinna. Det har blivit ett ”chicken race” om
vem som håller ut längst. Magdalena Andersson säger att det väntar oss en krigsvinter och
det har hon fått kritik för. Jag tror att hon har
rätt. Frågan är om vi är kapabla att hålla ut, ge
avkall på bekvämligheten och inse vad var och
en kan bidra med.

F

redag 7 oktober fyller Putin 70 år, det är
bara veckor dit. Låt oss hålla ihop och göra
allt för att han inte ska ha något att fira.
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