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•Giftattentatet mot den tidligere etterretnings-obersten Sergej Skripàl har skapt en ny omdreining på den nye, kalde 

krigen. 

Sporing av drapsstoffer

Prof.dr.med. Sjur Olsnes

Myrdet FSB Skripal?

KGB-aksjonen i Oslo

Samarbeidet med russiske
gen & molekylærbiologer



Statsminister Theresa May anklager Russland for attentatet på Sergej & Julia Skripal

Underhuset 12. mars 2018

Julia med faren Serjej Skripàl

Åstedet i Salisbury, Wiltshire

Ga Putin 36 timers frist til å forklare seg – møtt med hån!

Får hun de allierte med på nye sanksjoner?



Storbritannia også i Brexit-krise under Theresa May

The Limbo Lady

Verdiprotesten mot globalisering og politisk korrekthet lå bak for de «etterglemte»

Margareth Thatcher sa, at hennes største historiske triumf var New Labour og Tony Blair



Sterk kritikk mot henne som leder fra seniorlegenden på britisk TV

Hun er en tilfeldig valgt statsminister… …mener Jon Frost, ankermann på ITV-Channel Four     
fra 1989 til i dag.

Jon Frost mener og sier, at Theresa May ikke kjenner noen, har ikke noe nettverk

Ble valgt etter kaoset i kjølvannet mot Brexit-avstemmingen fordi andre kandidater ikke fantes

Jon Frost tror Theresa May & Co håper de gjenreiser det engelske imperium, og sier: «They are mad!»

Frost tror Brexitavtalen med EU så elendig, at Underhuset nekter å gå ut av EU: Kan føre til sterk uro! 



UFORUTSIGBARHETEN VAR HOVEDTEMA PÅ «WORLD ECONOMIC
FORUM 2017

Davos januar 2017:  «Der ropte fjellene høyt hurra!» Altfor lenge… 

Professor Ottar Hellevik ® fra UiO og hans 3 teser om den nye uforutsigbarheten

Den politiske korrekthet som hersketeknikk og liberal virkelighetsflukt

EU, demokratiunderskuddet, euro-krisen og innvandringsbelastningen

Kundemøte 17. mars
2017 i Corporate 

Communications

Den nye presidenten for World Economic Forum er en typisk, liberal realpolitiker



DEN DIALEKTISKE FORANDRING INTERNASJONALT

Globalisering var tesen Trump ble antitesen

Proteksjonisme, nasjonalisme  og realpolitikk blir syntesen



TO SLU POLITIKERE SOM GLED FRA HVERANDRE 
LIKEVEL

Hvetebrødsdagene og Putin som ikke hevnet seg på Obamas utvisninger sist vinter

Så kom «hevnen» likevel medio august 2017 og det amerikanske tilsvaret

Hvorfor og hvordan har Trumps republikanere vridd ham inn på den harde linjen mot Putin? 



Donald Trump symboliserer Vestens sviktende lederskap fordi han er så uforutsigbar

Sparket sin modererende utenriksminister 13. mars 2018 Mike Pompeo fra Tea Party-bevegelsen

Skiftet motsetningsfylt siden Trump & Tillerson opprinnelig likte Putin mens Pompeo er hauk, iflg. Russiske media nå  



Putins populære TV-anker sammenlikner Tea Party-bevegelsen med Russland

Jekatarina Andrejeva Sergej Brilëv Brilëv er liberaler

Sosiologiske likheter i bakteppene for det som beveger folk både i USA og i Russland, påpeker han

Paradokset med nye motsetninger trass i Putins nasjonalisme og Trumps «America first» logisk: Nasjonalisme! 



Mikhail Gorbatsjovs nye, harde dom over Putin

«Moskva 22. XI. 2017

M. Gorbatsjov

Til minne for Gospodin

Steinfeld.  Jeg takker for

innsatsen Deres i vårt

forhold og ønsker lykke til!»

«Å erkjenne, at Staten  
degraderes og at samfunnet
demoraliseres, blir nå en 
alminnelig godtatt diagnose!»
( Side 351)

«Det er åpenbart,  at dagens styringsmodell ikke virker, hverken i politikken eller økonomien.   Alternative ideer fins
ikke, og nye folk kommer ikke til!»  ( Side 365 )



Putins styringsresultat som bakteppe for krisen i 2014

Boligmangel for ungdommen verst

Korrupsjonen 3-doblet ( Javlinskij )

Produktiviteten katastrofalt lav  (Yukos) 

Hjerneflukten voldsom og vedvarende

Ikke innovasjon i russisk økonomi (Stjepasjin) 

Kapitalflukten – et intermezzo fra 1998

En Kremlleder vender seg alltid mot utenriks-
politikk når han mislykkes på hjemmebane

I Russland er utenrikspolitikken primært en
funksjon av innenrikspolitikken



ALVORET I RUSSLANDS BEHANDLING AV UKRAINA I 2014?

Kiev, 20/2-2014

- Berlinblokaden 1948

- Arbeideroppstanden i Øst-Berlin 1953

- Invasjonen av Ungarn 1956

- Invasjonen av Tsjekkoslovakia 1968

- Unntakstilstanden i Polen desember 1981



STORSKOG 2015 – PUTINS «NÅLESTIKK MOT NORGE

Hvor god kontroll hadde og har russiske myndigheter på veien mellom Murmansk og Storskog?

Hvem kom, hvorfor så raskt og uventet og var de flyktninger?

Viste norsk beredskapsnivå :UDI fikk først flere enn 2 tjenestemenn på plass i Kirkenes etter nesten 3 - tre – uker! 

Russland har 10 millioner papirløse migranter – motivet for å «pushe» noen av dem over til Norge åpenbart



Europa mellom russisk rulett, britisk isolasjonisme og kraftløst EU

Barcelona, 2. oktober 2017

Slo tross alt
Marine le Pen

Men 40 % av franskmennene stemte på partier som vil bryte med EU

Lyspunkt: Østerrike unngikk die Freiheitlichen i presidentvalget og Geert Wilders tapte i Nederland i fjor

Kanslervalget i Østerrike høsten 2017 viste tendenser lik Ungarns 

Italia forkastet ved referendum et moderniseringsprogram høsten 2016, og statsministeren gikk av



Hvorfor EU nå har aktivert § 7 mot Polen, kan Ungarn neste bli neste?

Polens statsminister

Mateusz Morawiewcki

Ungarns statsminister

Viktor Orban

Begge nasjoner sterkt preget av verdi- & lovvakuumet som oppsto da landene ble befridd sovjetdominansen 



DEN INTERNASJONALE PROBLEMTREKANTEN KREVER 
AKSJON!

Syria

Kaukasus – «den bløte buk under det russiske imperium»

Syria-konflikten og Putins syn på denne de siste 5 årene

USAs håndtering av Irak og Syria ble en katastrofe

Forsto Putin den arabiske vårens svakheter bedre enn vi?

Putin har nå et bedre forhold til Israel enn USA under Obama, og hvorfor?

3 mill flyktninger
Står i Tyrkia



Nasjonalismen startet 2 verdenskriger i Europa i det 20. århundre

Kate Kolwitz

Problemet er hukommelses-svikt i mange europeiske land

«En klok mann lærer av andres feil, bare en tosk lærer av sine egne!»  (Russisk ordtak)




















