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Kriget, eller som Putin kallar det, den speciella militära aktionen, har ej gått i den 

riktning som han och hans revanschistiska generaler har önskat. Man har ej lyckats 

ta Kyiv och ryska armen har haft stora förluster (även om man förnekar det) och 

framgångarna på övriga fronter har varit måttliga. Ukrainska armen har visat stor 

förmåga och beslutsamhet. 

Ryska armens framfart har hittills präglats av inkompetens, dålig soldatmoral samt 

stor brutalitet gentemot civila – krigsbrott. Detta inte helt oväntat med tanke på 

deras framfart i t.ex. Groznyj, Aleppo etc. Kriget är ju också ett svek mot ryska 

familjer vars söner offras för idéerna och prestigen hos en liten klick  

 Detta har mötts från Väst, Nato och EU, med större kraft, enighet och support för 

Ukraina än man beräknat. Man har givit stöd utan att bli direkt involverad i krig  

mot ryska trupper. Hotet om ett 3.e världskrig har ju framförts av Putin. Nato stärker 

hela tiden sina positioner. EU har infört det sk massflyktsdirektivet för stöd åt 

ukrainska flyktingar. 

Många västländer som Tyskland och Sverige satsar nu betydligt mer på sitt försvar. 

Sverige ger nu vapenstöd för första gången sedan finska vinterkriget till ett 

krigförande land, då liksom nu en demokrati överfallen av en diktatur.  

 Ekonomiska sanktioner mot såväl ryska institutioner, bolag och oligarker har varit 

starkare än några tidigare och mera kommer.  

 Ukraina hittills mest fått så kallade defensiva vapen men börjar nu få mera 

långverkande och tyngre vapen, luftvärn, stridsvagnar, torpeder etc. 

 EU:s svaghet är dess energiberoende. Endast 20 % av dess naturgas kommer från 

Norge men man importerar en del sk LNG (liquified natural gas) från olika källor 

bland annat USA . 

Man arbetar för att komma från gasberoendet som är en stor inkomstkälla för 

Ryssland och därmed öka pressen på Ryssland. Man kommer att snabba på den 

så kallade gröna omställningen! 

 Hur blir relationen på lång sikt mellan axelmakterna Ryssland och Kina? 



 Kineserna ser ju på det ekonomiskt och hur villiga är ryssarna att bli lillebror i 

alliansen? Det finns ju också en ideologisk sida-Stalinismen vilket kan komplicera. 

Vi måste komma i håg att Ukrainas sak är vår och ge stort och långvarigt stöd.  

Striden kommer bli långvarig och kommer även för det ekonomiskt starka väst bli 

slitsam, men det handlar om att avvärja en attack mot den liberala demokratiska 

rule of law ordning som väst står för! 

 Vi har nu en månad kvar till det berömda datumet 9 maj vilket i Ryssland står för 

den stora segerdagen dvs. Sovjet vann. I EU står den för fred och aldrig igen. 

Skillnad mellan diktatur och demokrati.  

 Det befaras att Ryssland nu frenetiskt försöker få framgång till den 9 maj. Vi måste 

snabbt ytterligare öka stödet till Ukraina för att förhindra detta och öka pressen på 

Ryssland så att de förlorar på slagfältet.  

Det är inte bara Ukrainas folk som blir drabbat. Landet är en av världens största 

veteexportörer etc. och kriget kommer leda till höga brödpriser och hunger i många 

fattiga länder! Även ihjälsvultna barns öde kommer ha åstadkommits av Putin! 

Håll i - håll ut! Ukrainas sak är vår. Stå upp för att försvara den västerländska 

demokratin med dess rule of law. 
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