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Den 27 maj 2017 kl 19.47 twittrade generalsekreteraren 
i Amerikanska Staternas Organisation, OAS, även kallad 
USAs Latinamerikadepartement, Luis Almagro, (Twitter 
@almagro_OEA2015): ”59 demonstranter mördade med 
skott som avsåg att hålla diktaturen i Venezuela under 
armarna.”  OAS´ generalsekreterare stärkte därmed den 
förhärskande internationella kliché som mer utgår från 
politiska intressen är intresse för sanningen. 
Där fred, demokratisk stabilitet och självständighet står på 
spel är det viktigt med korrekt information. Så Venezuelas 
Informations- och Kommunikationsdepartement har 
genomfört en detaljerad utredning grundad på officiella 
rapporter från Ombudsmannen, Inrikesdepartementet och 
Riksåklagaren samt tidningsnotiser, pressmeddelanden, 
sociala medier, twitter och vittnesmål. De har sökt svar på 
frågorna: 
Hur många dog i samband med regeringsfientliga 
demonstrationer?
Hur många dog i andra sammanhang? Och vilka var dessa 
olika sammanhang?
Vilka statistiska resultat framkommer av fallstudierna? 
Denna rapport omfattar endast dödsfall, och tar inte upp 
sårade och inte heller psykiska eller materiella skador. 
Rapporten är preliminär för det kan ännu komma in fler 
fall. Den tar upp dödsfall som ägt rum mellan 6 april och 
11 augusti 2017. 
Resultaten står till allmänhetens och journalisters 
förfogande, mediernas, internationella organs, ideella 

organisationers m fl för studier och för rättssystemet för 
behandling av fallen. 

169 Dödsoffer
Enligt denna undersökning uppgick antalet döda till 169 
under den aktuella perioden. 109 återfinns i registret 
över “döda eller sårade under demonstrationer april-juli”, 
publicerad på Inrikesdepartementets hemsida. 60 har 
rapporterats genom sociala medier, i 17 fall med klagomål 
mot poliser för frihetsberövanden, gripanden och dålig 
behandling. 
I 11 fall har polisingripanden lett till att 36 personer 
anhållits eller efterlysts. De registrerade dödsoffren är 
fördelade över 14 av landets 24 delstater varav de flesta i 
stora delstater i nordväst: Lara 27, Miranda 27, Caracas 21, 
Táchira 21, Mérida 16, Carabobo 15, Zulia 13, Barinas 11, 
Anzoátegui 6, i 4 delstater mellan 1 och 4 dödsoffer och i 
10 delstater inga. 

156 män och 13 kvinnor dödades
17 är minderåriga, 63 mellan 18 och 25 år, 59 mellan 26 
och 40 år och 22 mellan 41 och 55 år, 5 över 55 och för 
2 har åldern inte kunnat fastställas. 28 är arbetare, 23 
universitetsstuderande, 10 gymnasieelever, 1 grundskoleelev, 
14 försäljare, 10 säkerhetspoliser , 5 idrottare, 6 
högskoleutbildade, 3 tjänstepersoner, 1 domare (som hade 
dömt oppositionsledaren López), 2 pensionerade militärer, 
3 pensionärer och för 33 personer har yrkestillhörighet ej 
kunnat fastställas. 

Många har reagerat på svenska massmediers sällsynt 
partiska rapportering om vårens och sommarens 
händelseutveckling i Venezuela. Oppositionens stora 
demonstrationer har rapporterats men inte deras uppenbara 
högreklasskaraktär. Chavisternas minst lika stora men 
folkliga samlingar har förbigåtts med tystnad. ”Våldsamma 
kravaller” har fördömts men inte beskrivits, särskilt inte 
vilka som stått för den våldsamma terrorn mot folket. 
CIAs, USAIDs  och USAs ambassads roll i kampanjen för 
att störta landets president har också dolts. 

Och att USAs utrikesminister Tillerson varit 
styrelseordförande och VD i ExxonMobil som försöker 
komma över enorma nya oljefyndigheter i Venezuelas 
territorialvatten. För det behövs en ny USA-vänlig 
president. Inte heller har den oppositionsledare omnämnts 
som öppet på venezolansk teve sa sig vara inspirerad av 
den CIA-styrda destabiliseringen och militärkuppen som  
störtade demokratin i Chile 1973.

”Public Service”, i folkets tjänst!
Sveriges Radio och TV har på inget sätt avvikit från 

förhärskande kommersiella medier. Så jag kontaktade Åsa 

 Dödsoffer i Venezuela april-september 2017
   Eva Björklund

Medialt tyst om högerterror i Venezuela 
       

Eva Björklund

Welander på P1:s Nyhetsmorgon, som rapporterade under 
sommaren, om hennes enastående ensidiga rapportering 
(med kopia till redaktionen). Jag påpekade att hon som 
reporter på en allmännyttig radiokanal är skyldig att 
försöka vara opartisk, och redogöra för båda sidor i en 
konflikt. Jag undrade varför hon så konsekvent ansträngde 
sig för att dölja oppositionens karaktär, anknytning till 
USA och terror mot befolkningen?

Hennes svar var intressant. Hon uppfattade mina 
uppgifter som ”konspirationsteorier” som hon ”som 
journalist inte kan ta för sanna, då min uppgift är att utgå 
från fakta och vad som går att veta om vad som händer”. 

Hon ifrågasatte också mina uppgifter om högerns 
terror och folkliga demonstrationer. ”Tyvärr finns det ju 
mycket falska nyheter nu för tiden och i samband med 
de demonstrationer du nämner till stöd för regeringen har 
som du säkert känner till bildmanipulationer avslöjats. 
Bland annat därför är det viktigt att utgå från information 
direkt från marken och inte låta sig manipuleras av varken 
konspirationer eller andra som vill påverka vår rapportering 
utifrån en egen agenda.”

Se mer om Venezuela på www.svensk-kubanska.se
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Typ av omständigheter april – juli
A.- Aktiva i demonstrationer mot regeringen
B.- Personer som befunnit sig i närheten av demonstrationer, 
fördelade på 
B1.- Levande brända
B2.- Lynchade
B3.- Dödade med hårt tungt föremål
B4.- Kastade från bron över Campo Elías 
B5.- Medlemmar i säkerhetstjänsten
B6.- Avrättade
B7.- Dödade vid barrikader
B8.- Offer för elchock i samband med plundring
B9.- Offer som enligt myndigheter ej deltagit i demonstra-
tioner 
B10.- Offer som enligt familj och vittnen ej deltagit i demon-
strationer
B11.- Halshuggna
C.- Dödsoffer mellan 28 juli och 11 augusti
D.- I kategorierna A och B har i 11 fall beskyllningar riktats 
mot poliser och myndighetspersoner för gripanden och i 
kategori C i 14 fall.
F.- 30 medborgare som dog före, under eller efter valdagen 
30 juli. Där finns offer som visats fram i sociala medier som 
demonstranter mot valet, liksom sådana som inte deltog och 
en vakt i nationalgardet som dödades när han vaktade en 
vallokal i Táchira. 

Dödsorsaker och sammanhang
A.- 33 Dödsoffer bland de som deltog aktivt i demonstrationer 
mot regeringen (33%)
B.- 113 Dödsoffer bland de som befunnits sig i närheten av 
demonstrationer mot regeringen (67%) 
Undergrupper
B1.- 3 levande brända, varav 1 även knivhuggen och 
bränd av demonstranter i Chacao, delstaten Miranda, och 
1 motorcyklist som överfölls av demonstranter på Daniel 
Camejo Octavioavenyn i, Lechería, delstat Anzoátegui
B2.- 1 pensionerad militär lynchad av 3 oppositionsmedlemmar 

i Vale Hondo, kommunen Palvecio, delstat Lara.
B3.- 2 nerslagna av hårt föremål, 1 kvinna hade dödats 
av en flaska med fruset innehåll som kastades mot en 
chavistdemonstration från ett bostadshus i församlingen 
La Canderlaria, kommunen Libertador, huvudstadsdistriktet. 
Och 1 person dödades med en sten på motorvägen Valencia-
Campo Carabobo,
B4.- 3 medlemmar i PSUV mördade på Viaducto Campo Elías 
i Mérida. 
B5.- 10 poliser och nationalgardister 3 i Nationalgardet, 1 
polis i Lara, 2 poliser i Carabobo, 3 i Merida och 1 tillhörande 
Militära kontraspionaget.  
B6.- 6 avrättade. 2 chavistiska studentledare mördades under 
ett möte på universitetet i delstaten Anzoátegui, 1 aktiv 
revolutionär av chilenskt ursprung i en Caracasrestaurang, 
1 ung arbetare som kidnappades, torterades och brändes 
ihjäl i delstaten Lara och 2 kandidater till valen till 
grundlagsförsamling. En av dem, kandidat för delstaten 
Aragua, befanns sig på ett offentligt möte när en person drog 
vapen och sköt honom flera gånger. Den andra, i delstaten 
Bolívar, dödades i sin bostad efter att flera personer trängt 
sig in, fört bort honom från familjen och sedan dödat honom. 
B7.- 18 dödade vid barrikader: 3 i Carabobo, 2 i 
huvudstadsdistriktet, bland dem den domare som dömt 
oppositionsledaren Leopoldo López till fängelse, 2 i Táchira, 
3 i Miranda, 3 i Lara, 1 i Barinas och 4 i Zulia. 
B8.- 9 dödade av elstötar vid inbrott och plundring: 8 dog när 
de plundrade ett bageri i församlingen El Valle de Caracas, 
och den 9de i ett liknande inbrott på en bilistmarknad i 
delstaten Zulia. 
B9.- 20 döda inte identifierade som demonstranter.
B10.- 41 Dödsoffer som ej demonstrerade mot rege-
ringen, enligt familjemedlemmar och vittnen. 
B11.- 1 33-årig man halshöggs på Altamiratorget i Chacao 
i delstaten Miranda,  offer för ett gängbråk. 

1

http: / /www.mp.gob.ve/c/document_l ibrary/get_
file?uuid=50a02960-c465-45f3-9350-

En av oppositionens mest avskyvärda, skräckinjagande metoder var att ta fast chavister, spruta bensin över dem och tända 
på. Rapporten anger bara dödsoffer, 3 personer, men ytterligare 20 brändes, men överlevde med förfärliga brännskador för 
livet. Förutom livslånga ärrbildningar även handikapp med skadade armar och ben.  


