Lögner om Venezuela
bereder vägen
för invasion
Zoltan Tiroler

En ny våldsvåg har iscensatts i Venezuelas huvudstad
Caracas. Barrikader byggs, barnsjukhus och vårdcentraler
attackeras, prickskyttar avrättar vänsteranhängare,
brandbomber och molotovcocktails slängs av maskerade
ungdomar mot allt och alla som sympatiserar med landets
valde vänsterpresident Nicolás Maduro. När detta skrivs
har ett 50-tal personer dödats, flera hundra skadats
och de materiella förlusterna är många miljoner. Den
överväldigande majoriteten av de dödade har drabbats av
högerns våld medan några är olyckor, några har dödats av
polisen och ingen enda har dödats av regeringsanhängare.
Detta sker för att högern aldrig accepterat att de rika
förlorat den politiska makten (den ekonomiska har de
kvar). Det de inte lyckats uppnå vid valurnorna försöker de
nå med våld och sabotage. De är inte beredda att invänta
nästa års presidentval. Uppbackade av omfattande stöd
från USA syftar våldet till att göra landet omöjligt att
regera och sedan begära militär intervention från USA för
att ”återställa demokratin”.
Det oljerika Venezuela spelar sedan början av 2000-talet
en nyckelroll i den latinamerikanska integrationen, i
strävandena att frigöra sig från USA och i arbetet för ett
rättvisare samhälle. Allt detta går stick i stäv mot såväl
USA:s som den inhemska överklassens intressen.
I Sverige låter det som om regeringen dominerar
medierna och förtrycker de oppositionella, medan
sanningen är att högern, som överallt annars, har en
fullkomligt överväldigande dominans. I tidningar, radio
och TV presenteras vi ensidigt med högerns version av
händelserna, där ”fake news” är vanligare än ”news”. Här
visas foton från krigets Syrien och påstås vara från Caracas.
Här visas en bild på nyhetsbyrån Reuters fotograf när denne
räddas av polis undan högermobben och bildtexten säger
att fotot visar regeringens undertryckande av pressfriheten.
Här ser vi dramatiska bilder på en demonstrant som brinner
när bensintanken på den polismotorcykel de tagit med våld
exploderar och medierna säger att det är polisens fel. Här
påstås en ung konsertmusiker ha dött av polisens tårgas när
orsaken är demonstranternas projektiler.
Drevet mot vänsterregeringen i Venezuela är del i en
USA-medborgaren Tomas Estrada Palma.
1934 skrevs avtalet om med USA-lakejen Batista, president,
och USAs rätt att invadera togs bort men ”hyresrätten”
stod kvar ”så länge parterna inte kommer överens om att
ändra eller häva avtalet”. Kuba har sedan 1959 krävt att det
ska hävas och har gång på gång hävdat att det är ogiltig i
enlighet med Wienkonventionens från 1969, som anger att
alla avtal som slutits med våld eller intervention är ogiltiga,
vilket är fallet med Plattillägget, som med tvång fördes in i
Kubas grundlag för över hundra år sedan, och dessutom en
grundlag som sedan länge efter folkomröstning ersatts av en
helt ny, utan inblandning från USA. 		
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bredare kampanj för att USA ska kunna återta sin gamla
bakgård, Latinamerika. Här kommer givetvis Kuba in
i bilden. Nyligen skrev Trump på ett budgetäskande om
drygt 48 miljoner dollar till undergrävande verksamhet i
Kuba och propagandasändningar på radio/tv mot ön. Trump
hotar också med att rulla tillbaka de blygsamma reformer
Obama genomförde om inte Kuba faller undan för USAs
krav. USAs blockad mot Kuba, och alla vidrigheter den
åstadkommer, fortsätter med full kraft och gör att Kubas
ekonomi haltar betänkligt. Europeiska banker fortsätter
att neka transaktioner med Kuba, då bankerna fruktar nya
miljardböter som USA ålägger dem. Blockaden kostar
också människoliv, t.ex. i de fall Kuba inte på svarta
marknaden lyckas komma över livsviktiga mediciner som
de inte får köpa på grund av USA-patent.

”Oppositionen” har börjat ”bränna chavister”. 18 maj förföljde de och brände ynglingen Carlos Ramírez. Den 20e omringades Orlando Figuero, tvingades ner på knä och översköljdes
med bensin innan de tände på. Veckan därpå ett tredje offer.

För folkens självbestämmande,
gå med i Svensk-Kubanska!
Vad ska vi, som tycker att kubaner, venezolaner och andra
själva ska få utforma sin egen framtid, dra för slutsatser av
detta? De måste vara att med alla till buds stående medel
(vi har inte så många) motarbeta den människofientliga
politik som USA och deras allierade driver. Ett sätt att stärka
det arbetet är att gå med i Svensk-Kubanska Föreningen.
Vi arbetar aktivt inte bara för solidaritet med Kuba, utan
självklart också med Venezuela och hela Latinamerika.
Tillsammans får vi större tyngd och kan göra mer än var och
en för sig. Så, är du inte med, bli det! Är du med, dra med en
kompis! 					
Zoltan Tiroler
PS. På hemsidan www.svensk-kubanska.se , kan du få
nyheter och information om händelser i Kuba, Venezuela
och övriga Latinamerika. Men också läsa om Föreningen och
medlemskapet.

Och protestera mot ”Aurora 17”
PSS. Svensk-Kubanska deltar självklart i protesterna
mot NATO-övningen ”Aurora17”, den största krigsövningen
i Sverige på årtionden. Också här handlar det om
självbestämmande och om att förhindra att vi, som en del
av krigsalliansen NATO, blir en bricka i USAs planer på
världsherravälde. Väl mött i Göteborg 16 september för en
stor demonstration mot NATO och ”Aurora 17”!
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