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Eva Golinger 091221
USA förbereder för krig. 

Varför behöver USA militärbaser i Colombia? Den frågan 
ställde Mike Whitney, Information Clearing House, till Eva 
Golinger. Det gällde det USAs avtal med Colombia 30 oktober 
om tillträde till sju militärbaser och obegränsad användning 
av landet för militära operationer.  Det handlar inte om kamp 
mot knarkhandel och terrorism. Ett dokument från US Air 
Force avslöjade att det istället handlar om att bekämpa ”det  
ständiga hotet från USA-fientliga regeringar i området”. Det 
är en direkt hänvisning till Venezuelas regering, och troligen 
också  Bolivias, kanske också Ecuadors
US Air Forces dokument visar också att de colombianska 
baserna ska användas för ”full spectrum military operations”, 
fullskaliga militäroperationer över hela Sydamerika och för 
övervakning, underrättelsetjänst och rekognoseringsuppdrag 
för att förbättra USA-styrkornas förmåga att genomföra 
”expeditionary warfare”, expeditionskrig? antagligen en 
förskönande omskrivning av angreppskrig, i Latinamerika. 
Det är ett uppenbart hot mot folken i Latinamerika och 
framför allt de  ”USA-fientliga”, som ALBA-länderna.  Golinger 

tror att folk i USA antagligen inte känner till detta, för om 
de gjorde det skulle de fråga varför deras regering, ledd av 
fredspristagaren Barack Obama förbereder sig för krig mot 
latinamerikanska länder.  Och varför miljoner dollar spenderas 
på militärbaser i Colombia i en tid av ekonomisk kris när 
miljoner människor i USA förlorar arbeten och bostäder. 

Fortsatt Bush-politik
I en intervju med Dick Emanuelsson i Flamman 19 november 
säger Golinger att Obama inte ändrar utan fortsätter Bush-
regimens aggressionspolitik: ”Det bekräftar att USA:s 
utrikespolitik inte är partipolitik utan imperiepolitik. Såväl 
republikaner som demokrater tillhör imperiet och försvarar 
samma intressen… Obama fortsätter också att stödja 
oppositionen i Venezuela som till och med har fått höjda 
anslag; från sju till tio miljoner dollar, officiellt. … Det handlar 
om att nöta och nöta, både ekonomiskt, psykologisk och 
militärt, i ett utdraget krig. Målet är att orsaka inre uppror, 
genom att spela på rättmätiga politiska eller ekonomiska 
problem, så att folk upphör med sitt stöd till regeringen… Jag 
kallar det för en ljudlös invasion.”              Eva Björklund


