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Kränkt Putin toppar sitt lagKränkt Putin toppar sitt lag
med ännu mer ondskamed ännu mer ondska

7 oktober firade Putin sin 70-årsdag och blev 
uppmärksammad av Nordkoreas, Kinas, 

Belarus och Turkiets statschefer. Övriga världen 
hörde inte av sig. Dock fick han några annor-
lunda presenter. Norska Nobelpriskommittén 
utsåg samma dag Ales Bjaljatski från Belarus, 
den ryska organisationen Memorial och den 
ukrainska människorättsorganisationen Center 
for Civil Liberties att dela årets fredspris. Dagen 
efter sprängdes bron till Krim. En kolerisk Putin 
hämnades direkt genom att bomba Kiev och en 
rad andra ukrainska städer. Ett tilltag som klas-
sas som terrordåd av FN. 

General Sergej Surovikin är ny ledare för de 
ryska styrkorna i Ukraina. Han är, enligt 

exilryska tidningen Meduza, förespråkare av 
massbombningar mot infrastruktur och civila. 
Med hänsynslös bombning av civila ändrade 
han förloppet av kriget i Syrien 2017. Han är 
omvittnat en riktigt ondskefull person, helt utan 
känslor.

Det är helt absurt att Ryssland sitter i FN:s 
säkerhetsråd. En terroriststat som åsidosät-

ter allt som FN står för. En stat som glorifierar 
kriget och anser sig ha rätt att oprovocerat ge 
sig på sin omvärld med massförstörelsevapen.

Jag är rädd att mycket elände kommer att hin-
na ske under resten av året. Putin kommer 

att framhärda med sitt krig, Erdogan fortsätter 
djävlas med Sverige, nordkoreanerna kommer 
också att fortsätta med sin ”fyrverkeriverksam-
het” och Irans mullor har fullt upp på sitt håll att 
hålla fast vid sina medeltida sedvänjor. Övriga 
världen får gå ner på sparlåga, kanske både 
hungra och frysa. Det blir störningar både vad 
gäller datanätet, elförsörjningen och det fossila 
bränslet och därtill hörande logistikförsämringar. 
Världsekonomin går tillbaka. Sammanhållning-
en kommer att sättas på prov. 

Nu har vi snart tagit oss igenom tre vidriga 
år, hoppas det inte fortsätter så att det blir 

sju svåra år som det talas om i bibeln eller det 
harmagedon (apokalyps) som Biden varnar för.
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