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Efter omfattande sabotage av landets ekonomi vann 
högern majoritet i Nationalförsamlingen i december 2015. 
I fyra månader diskuterade de hur de skulle kunna kräva  
president Maduros avgång:
• åtala honom
• förklara honom mentalt instabil
• ogiltigförklara valet med att han skulle vara colombian
• införa tillägg eller ändra grundlagen,  korta mandatperioden
• våldsamma gatuprotester
• folkomröstning för att återkalla hans mandat 

I  april hade högern bestämt sig för en folkomröstning 
för att återkalla presidentmandatet. Men genom att de 
formellt begärde det i april i stället för i januari, klarar de 
inte grundlagskravet på minst 260 dagars förberedelse inom 
samma år. Om folkomröstningen hålls först 2017 leder en 
seger inte till nyval, utan då tillträder vicepresidenten för 
den tid som är kvar till nästa ordinarie presidentval. Det 
innebär att chavisterna har kvar presidentposten till 2019. 

Samtidigt har nationalförsamlingen trotsat Högsta 
Domstolens upphävande av högerns grundlagsstridande 
beslut. Så på grund av grundlagstrots upphävde Högsta 
Domstolen alla nationalförsamlingens beslut tills de 
respekterar grundlagen.      

Fredliga samtal tillbakavisades
President Maduro inbjöd oppositionen till samtal för att 

fredligt lösa konflikterna och bad UNASUR och de tidigare 
presidenterna Zapatero (Spanien), Torrijos (Panama) och 
Fernández (Dominikanska Republiken) att medla. Högern 

krävde Vatikanens medverkan, vilket Maduro omedelbart 
gick med på. Men högern var oense så det gick inte. 

Döda, minderåriga och obefintliga på namnlistan
För att kunna sätta igång processen till folkomröstning 

måste 195 000 namn samlas in, 1 % av de registrerade 
väljarna. Sedan måste underskrifter av 20 % av väljarna 
samlas in. Högern lämnade in 195.779 namn till 
valmyndigheten där både högern och chavisterna ingår. 
Den fann 605.727 falska namn: 10.995 döda, 53.658 
oregistrerade, 3.003 minderåriga, 1.335 ogiltiga på grund 
av allvarliga brott. 20% av namnen ogiltigförklarades på 
grund av massiv identitetsstöld. Högern tog inget ansvar 
för bedrägeriet utan anklagade president Maduro för 
statskupp.

Nationalförsamlingen i uppror
23 oktober förklarade nationalförsamlingen sig i 

”uppror”, beskyllde Maduro för kuppförsök och beslöt att 
• begära internationella sanktioner mot Venezuela
• anmäla valmyndigheten till Internationella Brottsdomstolen 
• avsätta valmyndigheten och Högsta Domstolen 
• hävda att president Maduro övergett presidentämbetet 
och avsätta honom.
Översättning och sammandrag Eva Björklund

Efter flera försök lyckades regeringen och delar av 
oppositionen i Venezuela äntligen att få till ett första 
direkt och offentligt samtal. Under en längre tid har de fört 
hemliga samtal bl a på Isla Margarita och i Dominikanska 
Republiken. Men med hjälp av UNASUR och Vatikanen, 
inledde parterna i söndags samtal som leds av påvens 
representant och tre f.d. presidenter: Zapatero från 
Spanien, Fernández från Dominikanska Republiken och 
Torrijos från Panama. 

Samtalen har inte kunnat genomföras tidigare pga 
splittringen inom oppositionen. Högern har varit delad 
i huvudsak i två läger, de som velat ha samtal och andra 
som menar att opinionsläget är så gynnsamt att de borde 
fokusera på att störta presidenten, nu, i år. Det tidigare 
misslyckade försöket, La Salida 2014 slutade i våldsamma 
konfrontationer, med 43 döda och en av upprorsledarna 
- López - i fängelse. Flera oppositionsledare tvekade att 
välja en väg som inte går att kontrollera. Den misslyckade 
strejken förra veckan och svag mobilisering på gatorna, 
trots ett uppenbart missnöje med regeringen, gjorde att en 
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del av oppositionen gick med på samtal. 
Regeringen inser den svåra situationen och missnöjet 

och har jobbat med tre strategier: akuta ekonomiska 
åtgärder för att hålla ut tills oljepriserna går upp, 
ständiga mobiliseringar av sina egna samt internationellt 
stöd för att hindra USA från att isolera Venezuela från 
omvärlden. Regeringen har också jobbat för att skjuta upp 
den ”återkallande folkomröstningen” till efter januari nästa 
år. Om den genomförs efter den 10 januari och Maduro/
regeringen förlorar kommer vicepresidenten Isturiz att 
överta makten fram till nästa presidentval. Skulle den ha 
genomförts i år (som oppositionen ville) och Maduro/
regeringen förlorat hade de tvingats genomföra nyval 
omgående.

Tre av de fyra största oppositionspartierna (PJ, AD och 
UNT) deltog i söndagens samtal med regeringen, medan 
Lopez’ hårdare högerparti Voluntad Popular vägrade. 
Dót första samtalet ledde till en överenskommelse om 
att bilda fyra samtalsgrupper: Fred, Respekt för rättstaten 
och nationell suveränitet; Mänskliga rättigheter, sanning, 
rättvisa  och försoning; Ekonomi samt tidplan för val. Det 
gemensamma uttalandet innehåller också 8 punkter som tar 
upp det akuta ekonomiska läget, de fängslade politikerna, 
val mm.
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