säkerhetspolitik. Detta beroende på att det
här gäller frågor som inte intresserar våra
journalister.
Ändå finns det en låt vara krympande
men dock majoritet som är för att Sverige
håller fast vid alliansfriheten. Det har
också – trots journalisternas ointresse
vuxit fram ett medvetande om att alliansfriheten ställer krav på ett förstärkt
nationellt försvar.

IT-

Aurora 17

ännu ett steg mot NATO-medlemskap

Nu

måndagen den 11 september är
det 16 år sedan Världen gick in i ett
nytt skede till följd av ett antal händelser, som
momentant kom att kosta mellan 2 700 och
3 000 människor livet (1) Den exakta siffran
går inte att få fram.

Fortfarande råder oenighet om vad
som fick Tvillingtornen och ytterligare
ett antal byggnader att rasa samman. Den
“ooficiella förklaringen” ifrågasätts av ett
överväldigande antal experter. Det gäller
inte minst WTC 7:s mystiska kollaps. Se
Pia Hellertz artikel i detta nummer av DSM
(sid 19-23. Se också DSM-artikeln “Vad
skall man tro” i DSM 4/2007.
Detta nya skede hade fått ett namn
redan innan dammolnen efter de raserade
byggnaderna hunnit skingra sig. Namnet
var (och är): “Kriget mot terrorismen”.
Detta krig som inleddes med de USAledda angreppen mot Afghanistan och
Irak. Vilken förödelse har inte detta krig
givit upphov till? Och hur många inte
tusen utan miljoner människor har inte
fått släppa livet till i detta krig? Till detta
kommer alla andra följder som ändlösa
flyktingströmmar.

Nu

den 11 september inleds en tre
veckor lång krigsövning på svenskt
territorium i samverkan med NATO-ledda
stridskrafter från Danmark, Frankrike, Estland
och USA. I denna krigsövning deltar 19 000
svenska soldater och hemvärnsmän. Det sker
i överensstämmelse med det hårt kritiserade
Värdlandsavtalet – ett avtal som kan betraktas

stå i strid med den svenska alliansfrihetens
både anda och bokstav. Kritiker som Hans
Blix menar att avtalet kommit att gälla som
ett NATO-medlemskap utan klart uttalade
förpliktelser.
Krigsövningen har givits namnet Aurora
17 (2). Den kommer att äga rum i Göteborg
och Stockholm samt på Gotland. Som “fiende”
gäller Ryssland. Att ge övningen namnet
Aurora har givits följande tolkning:
Enligt mytologin öppnar Aurora varje morgon
Österns portar med sina rosenfingrar så att
solens vagn kan komma fram. Med Österns
portar avses Ryssland som skall krossas och
med solens vagn skall vi förstå USA som
räddningen.

Övningen gäller också uttryckligen ett
scenario med en hotfull granne i öster,
något som denna granne måste uppfatta
som inte som en provokation så dock
som en “positionsmarkering” och därmed
som ett steg bort från traditionell svensk
alliansfrihet. Bland annat kommer ett
amerikanskt stridsvagnsförband landsättas
i Göteborg. Och till Gotland sänder USA
marinsoldater och helikoptrar samt fartyg
och ubåtsjaktplan.
Sådana steg bort från alliansfriheten
har på senare tid tagits det ena efter det
andra utan att medborgarna i någon mer
påtaglig mening tillåtits komma till tals.
Detta senare av det enkla skälet att vi i Sverige i flera decennier saknat en debatt värd
namnet när det gäller landets försvars- och
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skandalen inom Transportstyrelsen har
omsider kommit att kasta sin skugga
över den NATO-orienterade försvars- och
säkerhetspolitik som blivit försvarsminister
Peter Hultquists signum. Till en början uppgavs
i svenska medier att det var Rumänien, Serbien och Tjeckien ibland mer diffust angivet
som “öst” eller “Östeuropa” ägnat att leda
tankarna till att det var Ryssland som tankat
hem all känslig information.

Nu

har det visat sig att det var amerikanska IBM som hade fått uppdraget att hantera Transportstyrelsens databaser.
Detta i egenskap av CIA:s förlängda arm.
Tidigare har det gjorts gällande att just IBM
erbjudit massövervakningsmyndigheten
NASA kunduppgifter om kinesiska företag i
utbyte mot förstärkta patenträttigheter. IBM
är också ett av de företag som är representerat
i Bilderbergsgruppens överstyrelse. IBM är också
ett av de företag som spelar en viktig roll för
införandet av RFID, som skall möjliggöra total
övervakning av jordens alla människor.

Det är detta företag som Transportstyrelsen ingått avtal om “outsorcing” något
som Sveriges försvarsminister under lång
tid känt till utan att informera Sveriges
statsminister. Det har dessutom visat sig
att det säkerhetsavtal som tecknades som
ett komplement till huvudavtalet inte
var undertecknat på sätt som reglerna
föreskriver och därför saknar giltighet!
Vad kan Hultquist ha känt till om detta?

En

fråga som i denna ödesmättade tid
tränger sig på är: Vad kan komma
att hinna hända fram till fredagen den 23
september 2017? Ett tillkommande orosmoment är att samtidigt som Aurora 17 genomför Ryssland och Vitryssland en gemensam
krigsövning kallad Zapad 17 (2).
____
(1) Det var också den 11 september som Anna Lindh
avled på Karolinska sjukhuset efter att dagen innan
ha blivit knivskuren på NK. Detta år 2003.
(2) Zapad 17 är en gemensam strategisk krigsövning
av ryska och vitryska marin- och flygstyrkor.i vilken
13 000 ryska och vitryska soldater kommer att delta.
Zapad 17 äger rum den 14-21 september 2017.

