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PutinPutin  alltallt  mermer  desperatdesperat
”Det tog bara några minuter efter Putins tal 

om att mobilisera fler soldater, sedan var 
direktflygen från Ryssland till flera huvudstäder 
utsålda. Det uppger de ryska sajterna Meduza 
och Lenta.

Nu verkar det som om Putin skjutit sig i foten 
igen, för tredje gången. Första gången var 

när han annekterade Krimhalvön. Andra gången 
när han inledde sin ”specialoperation”. Tredje 
gången nu när han  mobiliserar ”delvis”. Plöts-
ligt har ryssarna förstått vad det handlar om.  
Märk väl, det är Putin själv som skapar panik 
bland sitt folk. Vad blir hans nästa drag? Ska 
han ställa ryssar inför krigsrätt om de vägrar gå 
i krig?

Lettlands utrikesminister Edgars Rinkevics 
gör klart att hans land inte vill ta emot rys-

sar som flyr. ”Av säkerhetsskäl kommer Lettland 
inte att utfärda humanitära eller andra typer 
av visa till de ryska medborgare som undviker 
mobilisering”, twittrar han.

Putins kompis Erdogan har sagt att Putin 
vill ha ett snabbt slut på kriget. Kanske tror 

Putin att han kan klara det innan han ska fira 

sin födelsedag den 7 oktober. Redan till gångna 
veckoslutet ville Putin mobilisera 300 000 reser-
vister till fortsatt krig i Ukraina. 

Flera experter tror att den ryska befolkningen 
kommer att påverkas i allt högre grad efter 

Putins mobiliseringsbesked då civila nu kommer 
att kallas in till kriget. Kanske leder det till att fler 
protesterar och vänder sig mot den ryska presi-
denten. 

Putins beslut visar att hans invasion håller på 
att misslyckas, anser Storbritanniens för-

svarsminister Ben Wallace. ”Inga hot och ingen 
propaganda kan dölja det faktum att Ukraina 
vinner detta krig, att det internationella sam-
fundet står enat och att Ryssland blir en global 
paria”, säger han enligt ett skriftligt uttalande.

Likheterna mellan Hitler och Putin blir allt 
tydligare. Sjuka hjärnor som fått alldeles för 

mycket spelrum.
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