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TeleSur:

Latinamerika 
med egna ögon
TeleSur är ett viktigt redskap för att befria folken från 

koloniala hjärnspöken och den nykoloniala hegemonin. 
TeleSur är en mellanstatlig Latinamerikansk TV-kanal, 
med säte i Caracas. Venezuela, Kuba, Bolivia, Ecuador 
samt Argentina och Uruguay är delägare medan Brasilien 
bidrar med teknik. 

Den 25 juli 2005 inledde kanalen sina sändningar över 
Sydamerika. Den sänder 24 timmar per dygn med syftet att 
låta latinamerikanerna se sig själva med egna ögon, i stället 
för genom de USA-dominerade bolagskanalernas närsynta 
och snedvridna linser. De latinamerikanska folken ska få 
en chans att veta vad som verkligen händer i den egna 
halvan av Amerika, i de egna länderna, hur folk runt om 
reser sig och kräver frihet från USA och den nyliberala 
marknadsdiktaturen, och hur de lyckas och misslyckas. 

Sedan starten 2005 har TeleSur blivit en allt viktigare 
kanal för information inom Latinamerika och Karibien, 
och utåt om denna del av Amerika. Kanalen har fasta 
korrespondenter i Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, 
Quito, Ciudad de México, La Habana, Puerto Príncipe, 
La Paz, Washington och ett nätverk av medarbetare i hela 
regionen. I ett redaktionsråd finns fredspristagaren Adolfo 
Pérez Esquivel och författarna Eduardo Galeano, Ernesto 
Cardenal och Tariq Ali, bland andra. 

Under statskuppen i Honduras visade sig TeleSurs 
bevakning vara avgörande för att bryta upp den 
USA-orienterade internationella och honduranska 
mediedominansen. TeleSurs korrespondenter utsattes 
också för förföljelse, dödshot och utvisning, som bevis för 
kanalens stora betydelse. Enligt egna undersökningar har 
TeleSur 28 miljoner tittare över hela världen.

Nyhetsförmedling en gång i timmen är en grundstomme, 
varvad med krönikor, reportage, dokumentärer, kulturinslag, 
folkbildning och underhållning. TeleSur kan fångas in via 
satellit NSS806 såväl i Amerika som i Europa, men också 
på nätet: www.telesurtv.net. Till TeleSUR hör också en 
radiokanal: RadioSur. 
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