
NÅ Kriser vi Følger: Ukraina Iran  Etiopia  Afghanistan  USA-Kina  Iran-USA-Israel  

Jemen  Israel-Palestina  Haiti  Myanmar  Militante islamister i Afrika: Følg Nyhetene:  

 

FØR: Verdenshistorien etter 1945 fare 3. verdenskrig: Atomalarm og andre kriser: 1956 - Suez-

krisen  1962 - Cubakrisen  1983 - Falsk rakettalarm i Sovjet  1983 - Nato-øvelsen Able Archer   

1962 amerikansk marinehelikopter sender synkeminer mot ubåt B-59 okt. 1962, internasjonalt 

farvann.  B-59  1962; Kapteinen trodde det var krig. Beordret klar til avfyring! Vasilij 

Alexandrovitsj Arkhipov var nestkommanderende og avverget dette.  

1979 USA armerer Minuteman-raketter. Falsk alarm; simultant-program koblet på ekte alarmer.  

1983 russeren Stanislav Petrov, krever Avvent sikkerhet om falsk alarm reddet freden.  

1984: Norge 1984 Hele russerflåten dukker uanmeldt opp på Kola sammen med at store russiske 

styrker på tog og infanteri nærmer seg norskegrensen. Hemmelige alarmer og kommandoer i 

Norge stiller med alt forsvar, går til rødt: Venter på FYR AV! Ett knapt kvarter senere trekkes 

russerflåten tilbake.   

1999 - Hendelsen ved Prishtina internasjonale lufthavn  Atomalarmen gikk i Moskva, og 

atomkofferten gis til Boris Jeltsin. Annet: Falsk alarm USA/Norge Andøya-rakett i Norge, satellitt. Både 

Sovjet og USA trodde raketten var mulig angrep. 

Russlands militære plan og etterretning føler seg alltid truet, har aldri slått seg til ro med invasjonsplaner noe sted! 

De følger egentlig ikke så mye de politiske styringsorganer; Som egenrådig stat/mål. De følger den kommunistiske 

styringsplan, har allikevel fri markedsøkonomi, men vil ha kontroll etter den sosialkapitalistiske modell til Marx-

Engels. I Vesten den frie kapitalisme med dårlige begrensninger. Begge deler gir en konflikt internasjonalt, skader 

klima og freden. Ulike modeller og kulturer er inne i stor-konflikt, krig, konflikt, miljøkrise. Menneskerettigheter og 

holdbarheten fungerer ikke som det skal i verden. Menneskeverdet er noe tilsidesatt i politiske og religiøse 

grunnskrifter; Påbudt med utryddelse! Makt, Økonomi, Juss i verden følger samme disiplin. Også mafia. 
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