Riskerna för kriser i världen ökar idag.
Fler länder förbereder för kris.
Inlägg 14 oktober 2017
Nu börjar det bli akut fara i världen.
http://www.washingtonexaminer.com/exbushadvisermichaelgersontellsrepublicansitstimeto
panic/article/2637406?
utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=washingtonexaminer.com&utm_t
erm=68731&utm_content=2148729
Sverige är inte undantaget. Gör man förberedelser, har man en agenda.
https://www.expressen.se/nyheter/larsaterfannvapengommanviaterroristenshemligafoton/
Ryssland förbereder sig för krigsproduktion, vilket är ett allvarligt tecken.
Det mest skrämmande är att det kan bli färdigkrigat inom ett dygn, och vi har rysk överhöghet.
Det beror på det civila försvarets nedrustning, se här.
https://www.expressen.se/ledare/ilalalalandstarfolketutanskydd/
Det är nämligen inte försvarsvapen ryssarna anskaffar, det är anfallsvapen.
Däremot är man snabb med att klaga på Japan, när dom köper missilförsvar, bara för att de i teorin
kan avfyra långdistansmissiler.
https://www.nyteknik.se/samhalle/rysslandkritiskttillattjapanstarkerrobotforsvar6889916
Ja, världen är inte fredligare nu, det finns krisområden och hot.
2015
Efter Sovjetunionens sönderfall, var jag lika naiv som vår regering, och trodde på en fredligare
värld.
Skam, för inget har ändrats i det fallet.
2017
Krig bryter ut så snart någon regering tror det går att vinna något på det. Det gäller idag, lika
mycket som i forna dagar.
Man åsidosätter helt den sorg och lidande som även den egna befolkningen utsätts för.
Tack vare terrorbalansen har ett tredje världskrig inte startat, än.
Om alla länder enas om att skrota alla kärnvapen, kommer det att bryta ut. Då finns ingen hämsko
att vara rädd för.
Lyckligtvis kommer de fem stora aldrig att avstå sin terrorbalans,
och de kommer aldrig att starta ”world war three”.
Men det har varit nära vid några tillfällen. Hur reellt nära vet vi inte.
Om några naiva idealister arbetar mot kärnvapen, ok, det skadar inte ordningen.
Bara pinsamt för dem själva.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7bWEo/icanfarnobelsfredsprisetthedrandeocherkannande

Inlägg september 2017.
Om man undantar de kriser som väntas inträffa utan vårt ansvar. Se här.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G7dvJ

Så finns det mer akuta problem, vår regering bör ta tag i.
Demokrati är ingen självklarhet ens i Sverige. Den kan undermineras på många sätt, inifrån eller
utifrån.
Tyvärr ser det ut som om alltför många människor attraheras av en sådan utveckling.
Polen, Ungern, Turkiet, för att nämna några, har inte haft statskupper, de har valt sin regering.
USAs grundlag har mycket som ger en president möjligheter att starta ett krig.
Det kan olyckligt, eller medvetet, eskalera till oönskade nivåer.

Men för många är det hot utifrån som skrämmer.
Krig pågår redan i Ukraina.
Baltikum är ett osäkert kort.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/O5xrV/eumotrysslandsastarsigkrigsmakterna
Efter Georgien finns en fara.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J906R/detarreaprispaattanfallaettnatoland
Men det mest farliga är det mest osannolika, men ändå mest logiska.
Ett ryskt utökat försvar av Kolahalvön. Vilket skulle innebära en ockupation av norra Finland och
Sverige.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/782Xw/experternavarnardarforkanrysslandanfalla
norrbotten
Europa borde se om sitt försvar.
http://www.reuters.com/article/useuropebabycommentaryidUSKBN14W2X1
Ett alternativ för NATO är en europeisk försvarsorganisation med minst 2% BNP till försvar.
Med samordning och övning blir det tillräckligt starkt.
Frankrike och Storbritannien har långdistans kärnvapen för terrorbalans.
Även Norden skulle kunna skapa en bra allians.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AKggE/nordisktforsvarsastarktskulledetbli
Tyskland ska förbereda sig.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/tyskarskabunkraforkrisochkrig/
Ett oroande tecken jag sett också.
September 2017
Det börjar likna 1913
Försvarsövningar blir vanligare. Det är ett orostecken. Men det är den som sätter igång aktiviteterna
som är boven. 1913 var det Tysklands makthunger. Idag är det komplicerat.
Det måste finnas en jämvikt mellan grannländer.
http://www.expressen.se/nyheter/jatteovningenauroraenmarkeringmotputin/
Det finns några oroande tecken från Ryssland. Väst nekas observation.
http://www.expressen.se/nyheter/fruktarryskaovningenarentackmantelforinvasion/

Jag tycker att man ska vara kritisk till USAs agerande efter WWII. Dess nuvarande politik har även
den frågetecken.
Men det är lika viktigt att se på Rysslands agerande. Det är inte bara frågetecken där.
Kinas expansionistiska strävan är också oroande.
http://www.expressen.se/kronikorer/fridastranne/skalattdiskuterariskernaettforstortberoende
avusa/

Kris eller krig i Sverige?
Sverige klarar inte sitt eget försvar. Det är skandal.
Vi litar på hjälp från grannar.
Vi har inte ens kapacitet att klara våra små olyckor.
Sverige tar hjälp av grannländer när det brinner skogsbrand.
Vi får hjälp:
När det inträffar olyckor till lands.
När det inträffar olyckor till sjöss.
Vad är det för fel på Sverige?

Itspioner förbereder attack mot Sverige.
Men stöld av teknik är faktum redan nu.
http://www.expressen.se/nyheter/itspionerforberederattackmotsverige/
Men även en DDOSattack kan riktas mot det svenska elnätet.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/n6Qjd/saklarardukrisenomsverigeslacks
Här finns också råd om krisberedskap till oss alla.
Den ***** uppladdningen har synts i mer än 10 år nu.
Vårt samhälle är sårbart. Vi har byggt upp ITnätet så det blivit ett korthus.
Minsta störning, så brakar allt ihop.

Sep2017
Eller kris / krig. Det här är tekniken redan idag.
http://www.expressen.se/nyheter/magdagadsdagbokfranraqqa/
First hand report on site. Av Magda Gad.
”Inte ens min satellittelefon fungerade. Det gör den inte när USA har flygvapen i luften, för de slår
ut alla signaler med någon slags digital sköld”.
September 2017
Efter Transportstyrelsens fadäs framgår tydligt att vi har lämnat ut namn och adresser på
befälhavare och piloter till främmande makter redan nu.
Om Ryssland agerar oväntat, snabbt och tyst, är hela försvarets och landets ledning utslaget,
ihjälskjutna inom ett dygn.
Vad ska vi göra då?
Vanlig beredskap för kristid, brott, väder och olyckor borde innehålla följande.
Varje hus borde ha egen reservkraft i första hand.
Skyddsrum för spräng och ABC skydd borde finnas tillgängligt.
Samverkan i bostadsområden för hjälp, skydd och information.
Ovanstående insikt fanns i kalla krigets tid, men har nu fallit i glömska. Det är illa, för kriser kan
uppstå av andra orsaker.
https://www.expressen.se/ledare/litapaattstatenintekantahandomdig/
Om det händer måste du själv hålla dig vid liv. Det är den krassa sanningen.

Lösning för dataintrång och cyberattacker.
Känsliga datorer borde vara frikopplade från internet, och känslig information lagras på en
fristående dator, som med egen programvara har kontakt med en dator för internet.
Med en mellandator som är kopplad till internet, och har kontakt med informationsdatorn via en
egen säker/hemlig/krypterad programvara, som kan sålla information och kod, säkras den känsliga
datorn från intrång och virus.
Den som vill ha information, måste identifiera sig.
Data skall bara gå att få som svar på förfrågningar.
Stora datamängder ska inte gå att få ut.
Särskilt känslig information ska kräva flera IDgodkännanden.
Därmed säkras data från hackare.
Den måste också vara placerad på svensk mark, i säkra rum, företrädesvis i sprängsäkra bergrum.
Anställda som har tillgång till dessa lokaler och datorer, ska vara utvalda, lojala och mentalt stabila
personer.

Lösning för att eliminera störsändare.
Försvar betyder att man skaffar sig medel att försvara sitt land och landets gränser.
Med anledning av att vi använder allt mer trådlös kommunikation.

Om en angripare slår ut landets kommunikation med störsändare, lamslås landets möjligheter att
kommunicera, och därmed försvara sig.
Sveriges försvarsindustri bör skaffa sig utrustning att angripa dessa störsändare, även om de är
placerade på utländsk mark.
Jag menar missiler som kan penetrera, eller undvika motmedel, träffa rätt samt förstöra dessa
störsändare.

För kristider och krig, bör dessutom detta finnas.
Till våra armefordon behövs under lång tid bränsle. Vi måste återfylla våra depåer.
Enkla radiosändare och mottagare för information. Spara det analoga radionätet som reserv.
Trådnätet för telefon borde sparas och prioriteras som reserv. Det som finns kvar upprustas och
byggs ut.
Högtalarbilar som reserv för reserven. Även brevduvor borde användas.
Men det här är vad som finns.
http://omkrigetkommer.story.aftonbladet.se/chapter/lager/
http://omkrigetkommer.story.aftonbladet.se/chapter/skyddsrummen/

I princip stannar, fryser och svälter Sverige i en krissituation.
De enskilda medborgarna får klara sig själva.
https://www.expressen.se/ledare/litapaattstatenintekantahandomdig/

Krutdurkar i världen.
Nordkorea.
Vad håller den här dåren KimJongUn på med?
Men det är endast världens länders påverkan utan våld, som kan lösa konflikten.
http://www.expressen.se/nyheter/natosforstaordomhurnordkoreaskahanteras/
Ryssland. Sovjetunionens sönderfall är Putins största katastrof. Han vill återupprätta sitt rike.
En varning och ett oroande tecken.
Putin har gett order om att Rysslands krigsindustri ska snabbt kunna ställa om till krigsproduktion.
Jag tror inte något kommer att hända i närtid, läget i världen måste ändras avsevärt till det sämre
innan dess. Men det jag läser är ett scenario som inte är orimligt i en bråkigare värld.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/m6Bqk1/rysslandsmilitarovadechockattackmotsverige
Nordkorea. Obegripligt varför. Men kärnvapen i händerna på en oberäknelig diktator gör världen
osäker.
Här ett oroande tecken.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K5PrE/grafiksaomringarusanordkorea

Afrika. Söndrat av kolonialmakterna. Men det går sakta framåt där.
KINA.
Östkinesiska sjön. Kina är aggressiva runt sina gränser.
Sydkinesiska sjön. Man vill säkra tillgång till naturresurser.
Mellanöstern. Fossil energi är hela tiden en riskfaktor. Tills vi börjar minska användningen.
Mellanöstern. Ett klansamhälle med tusentals små sociala grupper. Svårt att ändra på.
Turkiet. Erdogan. Det säger allt.

Krigsmakter för försvar eller anfall?
Det är stor skillnad på olika vapen och transportmedel.
Man kan anpassa sin krigsmakt för försvar, eller för anfall.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23798880.ab
Med kort varsel kan Ryssland få 150 000 man på fötter, och snabbt ta över stora delar av Baltikum.
För att hindra hjälp från USA, kan man invadera Gotland.
– Det är tydligt att man i första hand övar på högintensiv reguljär krigföring, det storskaliga kriget,
(i första hand anfallskrig), säger Fredrik Westerlund, säkerhetsanalytiker på Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI).
– En fullt realistisk möjlighet är att Ryssland till exempel skulle ta de baltiska länderna, och säga:
"Nu är det här vårt, och vi försvarar det med kärnvapen; vill ni syna oss?", säger Robert Dalsjö.
Nå, ett svar från NATO borde då bli ”Vi anfaller med reguljära trupper, vågar ni skicka första
atombomben?
Men.
Det här scenariot skulle vara ännu farligare än Kubakrisen 1962.
Ändå kan man se att terrorbalansen har hållit. Men vid några tillfällen har vanliga meniga soldaters
logiska tänkande räddat världen.

SEX TIPS FÖR ATT KLARA EN AKUT KRIS
Exempelvis ett strömavbrott.
1. Risk och sårbarhetsanalys. Tänk efter före. Gå igenom hushållets grundläggande behov punkt
för punkt och se hur ni skulle klara mat, vatten, värme, information och sömn.
2. Fryst vatten. Fyll stora PETflaskor till tre fjärdedelar med vatten och placerade dem i frysen. En
flaska per person i hushållet. På så sätt har du alltid några liter vatten hemma om strömmen skulle
gå. Håller i flera år. Och så länge de ligger i frysen fungerar de som extra kylklampar.
3. Krisrum. Välj ett rum, helst i söderläge, som ni vistas i under elavbrottet. Stäng dörrarna, dra
ner persienner och dra för gardiner. Häng filtar för fönstren som extra isolering om det är kallt ute.
4. Sovkoja. Gör en sovkoja av ett bord med några filtar. Eller slå upp ett tält i rummet. Genom att
sova tätt tillsammans är det lättare att hålla värmen i kylan.
5 . Tordass. När vattnet slutar rinna blir det svårare att sköta sina toalettbehov. Bygg ett provisoriskt
torrdass av en rejäl plastpåse i toalettstolen. Förslagsvis knyter man ihop den efter uträttat behov.
6. Grannarna. Det är lättare att klara krisen om man hjälps åt. Betrakta grannen som ett tvåbent
element.
Källor: Civilförsvarsförbudet, MS

Sammanfattning.
Det är jakten på makt, olja, metaller och mineraler, som skapar de stora riskerna i världen.
Framförallt olja.
Det finns en ekonomisk variabel i alla krisområden man studerar, och inte ovanligt är den
kolväteinriktad. Man vill ha kontroll över reserver och möjliga resurser.
Ett byte till fossilfritt samhälle kan minska denna kamp.
Kan vi byta ut bensinmotorer mot eldito i bilar, skapar vi mindre fara, och ökar möjligheten till
fred i världen.
Ett incitament för fredsivrare att köra elbil.
Att demonstrera för fred och nedrustning i Sverige höjer inte många ögonbryn i världen, men kan
vara katastrof för oss som bor här.
Jag upprepar.
Kris kan uppstå som följd av många händelser.
Strömavbrott. Vattenavbrott. Stormfällda träd. Akut skyfall med översvämning. Terrorbrott.
Hackerattacker på myndigheter och företag. Handelshinder av olika orsaker. Plus många fler.

Hur tänker jag själv?
Jag har en egen vattenbrunn som reserv. Den klarar inte hela behovet, men med snålt uttag fungerar
det.
Jag har ett bensindrivet elverk. Det kan ge kyl och pelletspanna kraft, samt lite belysning.
Jag har en årsförbrukning pellets hemma, och med snål körning av elverket kan bensinen räcka
länge.
Mat och bränsle är det stora problemet.
Bensin kan ersättas med gengas, men aggregatet måste finnas att köpa först.
Har man mark, kan man odla och jaga, men det har jag och de flesta inte. Så, matproduktion måste
lösas av landet.
Då kan det hända att vi har lagt ner för många jordbruk, samt en möjlig försämring av klimatet gör
odling svårare.
Det är inte akut kris, men jag vill på sikt klara mig åtminstone några veckor, eller mer.

