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Carl Bildts politiska bana fick en skjuts med den sovjetiska utbåten 137 som tap-
pade orienteringen och gick på grund i Karlskrona skärgård år 1981. 

Därefter blev det rena kakafonin av sovjetiska ubåtsindikationer i Hårsfjärden nära 
Stockholm. 

Som (M)-representant i den statliga ubåtskommissionen kunde Carl Bildt hamna 
i massmedialt rampljus, fick nytta av sin retorik och gavs en politisk katapultstart 
med sin fasta övertygelse om sovjetiska kränkningar av svenskt territorialvatten.

Två attityder och hållningar är genomgående hos Carl Bildt:

1. Rusofobin - Moskva kan aldrig riktigt förlåtas Sveriges nederlag i Poltava 1709.
2. Lojaliteten med makthavarna i Washington.

Redan 1976 fungerade Carl Bildt som CIA-agent - han läckte till USA om interna 
regeringsöverläggningar mellan de borgerliga partierna. En tidig säkerhetsrisk!

Som liten pojke lär Carl ha lekt 
med tennsoldater. 

Snart fick han en större scen för 
sitt agerande.
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Regeringen Palme tvingades sända en protestnot till Moskva, där man dock inte 
kändes vid några sovetiska ubåtar i Hårsfjärden.

Tio år senare var Carl Bildt statsminister i Sverige och Sovjetunionen fanns ej mer. 
I Moskva var Boris Jeltsin president.

Bildt skrev då ett nytt brev till Moskva i ubåtsfrågan, men det visade sig att även 
president Jelstin förnekade kännedom om några sovetiska ubåtar i Hårsfjärden 
1982 - möjligen av det enkla skälet att några sådana där aldrig förekommit.

Som statsminister närvarade Carl Bildt och invandringsminister Birgit Friggebo vid 
kalabaliken i Rinkeby 1992.

Under Bildtregeringen slog invandringen till Sverige nya rekord, med helt extrema 
siffror. År 1994 beviljades 79.000 permanenta uppehållstillstånd.
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Fartyget Estonia sjönk i den 28 september 1994 och  852 personer om-
kom. Det skedde just i skarven mellan regeringen Bildt och regeringen Carlsson. 
Statsminister Carl Bildt var redan timmarna efteråt klar med sin förklaring till 
förlisningen: bogvisiret hade lossnat. 

Det är dock en förklaring som inte håller för granskning. För att kunna sjunka så 
som skedde måste det ha varit hål baktill i skrovet. Hur uppstod detta? Var det 
fråga om en olycka eller sänktes Estonia? 

I så fall: varför? Berodde det på transport av militär utrustning?
Mycket kring Estonia är skumt!

Montaget nedan anspelar på reklam för filmen “Menige Ryan måste räddas”. 
Mörkläggningen kring Estoniaförlisningen har varit omfattande!

Under Bildtregeringen höjdes också räntan 
1992, i ett desperat kronförsvar, till 500%.

90.000 svenska företag gick i konkurs och 
1/4 miljon människor blev av med sina 
arbeten.
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Sedan var det en tid ganska “lugnt” på Bildt-fronten. År 2006 fanns Carl Bildt åter 
med i en borgerlig regering, nu som utrikesminister. Sedan har han engagerat sig 
för den CIA-stödda statskuppen i Ukraina 2013-14. Inom loppet av ett drygt 
halvår besökte han Kiev 6-7 gånger.

Efter kuppen i Kiev 
den 23 februari 2014 
har Carl Bildt med 
eftertryck givit den 
sitt gillande. 

Den gick till på ett 
helt acceptabelt och 
“fullt normalt” 
sätt.

Däremot var Bildt 
upprörd över kravall-
polisens våld.
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Krypskyttarna, som i februari dödat 
så många människor i Kiev, arbetade 
uppenbarligen för kuppmakarna. 
Det var en “false-flag-opera-
tion”. Om detta har sedan både 
Carl Bildt och svenska massmedia 
tigit.
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Kuppregimens senare, 
och mycket grövre, våld 
i östra Ukraina hade 
utriksministern dock 
inga invändningar mot.

Snarare uttryckte han 
sig som om han själv 
identifierade sig med 
Kievregimen, var en 
talesperson för den.
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Inte heller har Carl Bildt något kritiskt att säga mot dem som bär ansvaret för den 
grymma massakern i Odessa den 2 maj 2014.

Jämför det med hur vår 1986 mördade statsminister - Olof Palme - sade ifrån mot 
olika övergrepp! Idag har Sverige bytt sida.



12

Carl Bildt och EU, USA och NATO, 
trummar nu för sanktioner. 

Inte mot Kievregimen, för dess 
flygbombningar och etniska 
rensning i östra Ukraina, utan mot 
grannlandet Ryssland.

Notera medias användning av propagandabegrepp som “omvärlden” och 
“världssamfundet”. De handlar då inte om FN eller alla världens länder, utan 
om de länder som stöder USA och NATO.

Som utrikesminister klassas man som “diplomat”, men begreppet “diplomatisk” 
är knappast vad vi kan förknippa Carl Bildt med...
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