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Forts sid 27

Raúl Castros tal vid ceremonin 23 juni 2016 för att 
underteckna den slutliga överenskommelsen mellan 
Colombias regering och FARC-gerillan att inleda ett 
fullständigt eldupphör och en avväpningsprocess.

Ärade deltagare och gäster:
Den 19 november 2012 inleddes i Havanna samtal 

mellan Colombias regering och FARC-EP.
Många förutspådde då ett misslyckande, såsom skett 

i Colombia med tidigare fredsprocesser. Men de viktiga 
överenskommelser som parterna idag tillkännagivit leder 
oss nu allt närmare slutet på den väpnade konflikt som vårt 
colombianska broderfolk utstått i mer än femtio år.

Parternas beslut att idag underteckna åtaganden om 
ett bilateralt och definitivt eldupphör, avväpningsprocess 
och säkerhetsgarantier utgör ett avgörande steg framåt. 
Fredsprocessen har ingen återvändo.

Fred blir en seger för hela Colombia, men även för hela 
Vårt Amerika. CELAC har under sin korta historia gjort 
den stora landvinningen att förklara denna region som 
Fredszon. Ett slut på den väpnade konflikten i Colombia 
kommer att bli ett nytt bevis på våra folks fasta förpliktelse 
att inte använda hot om våld, till förmån för fredliga 
lösningar. Samtal vid oliktänkande. Samförstånd vid 
utmaningar.

Att uppnå fred i Colombia kommer också att innebära 
ett hopp för miljontals människor på vår jord, människor 
vars värsta bekymmer fortfarande är att överleva i en värld 
som skakas av våld och krig.

Fred är ingen utopi. Den är varje människas och alla folks 
legitima rättighet. Den är en grundläggande förutsättning 
för att kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter, främst den 
viktigaste  - rätten till liv.

Kubanska folkets och regeringens åtagande för fred i 
Colombia har varit och förblir permanent, i enlighet med 
José Martís legat  att ”Fosterland är Mänsklighet”.

Som garant och värd för de samtal som förts kommer 
Kuba även fortsättningsvis att anspråkslöst, med 
diskretion och med djupaste respekt för de båda parternas 
ståndpunkter, erbjuda nödvändig hjälp och på alla sätt 
bidra till ett slut på konflikten.

Jag vill avsluta med att lyckönska Colombias regering 
och FARC-EP. Båda parter har arbetat oförtröttligt, seriöst 
och tillmötesgående för att uppnå de avgörande framgångar 
som tillkännagivits idag.

Det finns fortfarande viktiga och svåra frågor kvar att 
behandla i dessa samtal, men vi är optimister. Vi är mer än 
någonsin övertygade om att Colombias framtid kommer att 
bli fred.

Raúl Castro:

”Fred en seger för hela Colombia, 
men också för hela Vårt Amerika”

På bilden syns FNs generalsekreterare Ban Ki-moon, Colombias president Juan Manuel Santos, Kubas Raúl Castro, 
FARC-EP:s stabschef Timoleón Jiménez, Norges utrikesminister Borge Brende. 
Med var också Chiles president Michelle Bachelet, Venezuelas Nicolás Maduro, Dominikanska Republikens Danilo Medina, 
Mexikos Enrique Peña Nieto och CELACs ordförande, El Salvadors president Salvador Sánchez, 
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Oppositionen i Venezuela, samlat i MUD (Demo-
kratiska enhetsbordet), kände det internationella stödet, 
”omvärldens” som det kallas: USAs, EUs och den inter-
nationella mediemaktens. Den som konsekvent skönmålar 
MUD som fredlig opposition, och döljer den ekonomiska 
krigföring som bedrivs mot folket, med våldsamma upp-
lopp, 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 namn-
underskrifter 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 pro-
cessen så att den riskerar att inte hinna följa det tidsschema 
som lagen anger. De satsar istället på att skapa den ”huma-
nitära 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 septem-

ber. Det blev inte en miljon som skulle ”erövra Caracas” 
som de hade sagt, men många hundratusen. Eftersom sä-
kerhetstjänsten lyckades avväpna MUDs våldsgäng, blev 
det också i stort sett en fredlig demonstration, till besvi-

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, för-
tegs så klart av Sveriges radio och SVT:s Aktuellt med fle-
ra 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 avväp-
ningen av MUDs våldsgäng som ökat förtryck, Venezuela 
som en militärdiktatur och kräver internationella fördö-
mande och sanktioner.  

Siktet var inställt på att förhindra att Venezuelas pre-
sident, 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 La-
tinamerika och världen. Det gäller om det ska gå att bryta 
USAs herravälde eller inte. 

I Caracas 1 september var det 2
Jättedemonstrationer
Eva Björklund

Rösta Ja!
I Colomibia har reger-
ingen och FARC-EP 
undertecknat ett freds-
avtal  och utfärdat 
vapenvila, men för att 
gälla ska en folkom-
röstning hållas den 2 
oktober. Kampanjen 
började omedelbart, 
folkopinionen är delad, 
nu gäller det livet.

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 för-
tegs, samtidigt som den gula, oppositionens, hyllades som 
av alla rättänkande.


