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Jättedemonstrationer
I Caracas 1 september var det

Eva Björklund
Oppositionen i Venezuela, samlat i MUD (Demokratiska enhetsbordet), kände det internationella stödet,
”omvärldens” som det kallas: USAs, EUs och den internationella mediemaktens. Den som konsekvent skönmålar
MUD som fredlig opposition, och döljer den ekonomiska
krigföring som bedrivs mot folket, med våldsamma upplopp, sabotag och mord på chavister. Samtidigt svartmålas
och förlöjligas den bolivarianska revolutionen, och dess
president Maduro.
MUD skulle den 1 september mobilisera en miljon och
”erövra Caracas” med krav på folkomröstning. Som om
valmyndigheten CNE inte redan hade godkänt de namnunderskrifter som behövs i första steget i processen fram
till folkomröstningen – trots mängder av bevis för fusk
där bland annat avdöda personer räknats in. CNE har givit
besked om att nästa steg i kan inledas. Det behövdes ingen
demonstration för det, lagen följs till punkt och pricka.

Med sikte på ”humanitär intervention”
Varför mobiliserar då MUD – på alla vis uppbackad av
USA - sina skaror till ”miljondemonstration” med krav på
folkomröstning? Ett svar kan vara att de egentligen inte vill
genomföra den. För det talar att MUD själv dragit ut på processen så att den riskerar att inte hinna följa det tidsschema
som lagen anger. De satsar istället på att skapa den ”humanitära kris” som skulle leda till att ”omvärlden” beslutar
om ”humanitär intervention”, och kastar in Venezuela i det
kaos av våld och elände som imperialismens alla sådana
”insatser” lett till. Då skulle USAs generalangrepp på den
latinamerikanska självständighetsrörelsen - som redan lett
till att Argentina och Brasilien återvänt till USAs famn - få
det grundskott som nog skulle sänka hela projektet.

Lyckades inte ”Erövra Caracas”
MUDs jättedemonstration genomfördes den 1 september. Det blev inte en miljon som skulle ”erövra Caracas”
som de hade sagt, men många hundratusen. Eftersom säkerhetstjänsten lyckades avväpna MUDs våldsgäng, blev
det också i stort sett en fredlig demonstration, till besvi-

Rösta Ja!
I Colomibia har regeringen och FARC-EP
undertecknat ett fredsavtal och utfärdat
vapenvila, men för att
gälla ska en folkomröstning hållas den 2
oktober. Kampanjen
började omedelbart,
folkopinionen är delad,
nu gäller det livet.
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Den demonstration som inte ägde rum, om vi ska tro vår
statliga radio och teve, ”I allmänhetens tjänst”. Denna röda
som gick ut till den Bolivarianska revolutionens försvar förtegs, samtidigt som den gula, oppositionens, hyllades som
av alla rättänkande.

kelse för många. Demonstrationen fick stort genomslag i
medier världen över. Så också i Sverige. Att chavisterna
också samlade till en demonstration för sin bolivarianska
regering, av fotona att döma i samma storleksordning, förtegs så klart av Sveriges radio och SVT:s Aktuellt med flera massmedier. TT nämner att Maduro talade på ett ”möte”,
en hållning som återgavs i en hel del tidningar.

Joe Biden kräver internationellt fördömande
USA och MUD är besvikna, den ”landsomfattande
mobiliseringen nådde inte målet”, och ska glömmas. Till
räddning kommer nu Joe Biden, han framställer avväpningen av MUDs våldsgäng som ökat förtryck, Venezuela
som en militärdiktatur och kräver internationella fördömande och sanktioner.
Siktet var inställt på att förhindra att Venezuelas president, som står i tur, intar ordförandeposten i Alliansfria
länders rörelse som har toppmöte i Margarita den 15e
september. Medlemmar är 117 länder i Asien, Afrika och
Latinamerika/Karibien. Eller framställa det som irrelevant.

Avgörande för Latinamerika och världen
Att USA lägger så stort engagemang i detta är för att
det kommer att vara avgörande för hela utvecklingen i Latinamerika och världen. Det gäller om det ska gå att bryta
USAs herravälde eller inte.
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