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Wikilieaks: USA bakom uppror i Venezuela
Leopoldo López, ledare för extremhögerns upplopp i 

Caracas, förekommer ofta i USAs diplomatpost till och från 
Venezuela. Många dokument handlar om oppositionens 
inre splittring. USAs utrikesdepartement har finansierat dem 
under minst 12 år. Flera personer och organisationer som 
USA backar upp var liksom López djupt inblandade i den 
kortlivade militärkuppen 2002. Av dokumenten framgår att 
USA satsar hårt på att försöka ena oppositionen. Det framgår 
av USAs många möten med Lopez och hans grupp.     
Källa Telesurtv.net  Översättning: Zoltan Tiroler

De bygger en ”Demokratisk bro” för att ”i hela 
världen främja de medborgerliga och politiska friheterna” 
i nyliberal och nykonservativ anda. Där deltog också 
”Kubansk samlevnad” vars språkrör Dagoberto Valdés 
(Lars Palmgrens favoritkälla i Kuba) sa att ”Hoppet står 
till Venezuela för om de lyckas ändra samhällssystemet 
där bevisar det att 2000-talets socialism inte finns.” En 
annan i Sverige namnkunnig person var också med, 
”socialdemokraten” Manuel Cuesta Morúa (se Kuba 4.13)

Där var också ”Kubabloggaren” Yoani Sánchez som 
drog upp fem olika scenarier för Kuba, med start i ett 
folkligt uppror för att uppnå ”en utopisk medmänsklig 
socialism”, utländskt ingripande, en övervakad övergång 
och maktskifte. En ”intressant debatt” vidtog om dessa 
förändringar skulle behöva ett ”militärt ingripande av de 
demokratiska länderna”. Leopoldo López, partiledare 
för ”Folkviljan” talade om möjligheterna i Venezuela. 
I november publicerades uppgifter om att López 
värvade unga venezolaner till paramilitär utbildning i ett 
träningsläger i Miami lett av kubanen Luís García Pérez. 

Kubas ledande ”Vita dam”
Den spanska högertidningen ABC förberedde sina 

läsare på att våldsamheter skulle bryta ut. ”Den enda 
möjligheten att uppnå en förändring på Kuba är folkligt 
uppror mot Castrobröderna”, enligt en intervju med 
Armando Armas den 26 november när oroligheterna i 
Ukraina inleddes. När det gäller Kuba uppmanade han 
USA att ”politiskt isolera Kuba i alla internationella organ 
och öka stödet till oppositionen.” 

Den 1 mars intervjuade ABC Berta Soler, ledare för de 
s k ”Vita damerna”. Hon tjattade med läsarna och  hävdade 
att på ön behövs ”inte bara det som sker i  Ukraina utan 
också det som sker i Venezuela”. Hon uppmanade också 
EU att stämpla Kuba som rasistiskt.    Källa Contrainjerencia 

Ukrainisering   

Först Caracas sedan 
Havanna
Ingo NiebelI höstas organiserade det antikubanska 

”Forum 2000” ett symposium kallat 
”Övergångssamhällen”. Där deltog 
CADAL, ”Centrum för att öppna upp 
och utveckla Latinamerika”, en stiftelse 
med säte i Buenos Aires, nära knuten 
till extremhögern. Den har nära band till 
ODCA, Amerikas kristdemokrater och 
Konrad Adenauerstiftelsen.
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