CIA-chefen Pompeo

samarbetar med Colombia och Mexiko
för att störta Venezuelas regering
Dick Emanuelsson

CIA-CHEFEN Mike Pompeo försäkrar att hans
organisation arbetar aktivt med Mexiko och Colombia för
att störta regeringen i Caracas, även om han inte uttalar sig
så ordagrant.
Men den slutsatsen drar internationella experter,
efter Pompeos svar på USA-venezolanska ´analytikern´
Vanessa Neumann frågor på årets ”säkerhetsseminarium”
arrangerat av Aspen Institute i Colorado, USA. Där samlas
företrädare för USA:s underrättelse- och säkerhetsnät.

Ford och Rockefeller finansierar

Aspen Institute finansieras av stiftelserna Ford och
Rockefeller. Till Aspens rådgivare hör Madeleine Albright,
utrikesminister i Bill Clintons regering 1997-2001 och
Condoleezza Rice, utrikesminister för krigskabinettet
George W. Bush 2005-2009.
Vanessa Neumann, ordförande i Asymmetrica (Business
intelligence). Hon är barnbarn till en venezuelansk
mångmiljonär inom oljebranschen. Hennes mål är att få slut
på Kubas revolution och Venezuelas. Hon frågade Pompeo
rakt på sak vad CIA gör med Maduro och Venezuela.

Optimistiskt CIA

– Vi arbetar hårt med det. Jag vill uttrycka mig försiktigt
om Syd- och Centralamerika och CIA. Det finns många
historier (åhörarna fnittrar och ler). Det räcker att säga att
vi är mycket optimistiska över en kommande förändring
i Venezuela och vi, CIA, gör vårt bästa för att förstå
dynamiken och kunna informera vårt UD och andra.
– Jag besökte i förrförra veckan Mexiko City och
Bogota och pratade om detta för att hjälpa dem att förstå
vad de kan göra för att uppnå bättre resultat i vårt hörn av
världen.
Mike Pompeo är inte enbart boss för det i
Latinamerika fruktade och avskydda CIA med dess
intriger och konspirationer för att störta moderata
progressiva eller vänsterregeringar som i Guatemala
1954, Grisbuktsinvasionen i Kuba 1961, invasionen
i Dominikanska Republiken 1965, militärkuppen
1973 i Chile och Contraskrigföringen mot Nicaraguas
sandinistregering under hela 1980-talet.
Pompeo företräder republikanska partiets mest
aggressiva antikommunistiska strömning. Och har en
utmärkt ställning för att gynna sina intressen inom
oljebranschen. Och Venezuela är landet med världens
största olje- och gasreserver. Hans utnämning till CIA-chef
förra året bekräftades av Trumpregeringen.

CIA-chefens intressen i oljebranschen

2003 hade han bildat ett oljeföretag med säte i Kansas
kallat Sentry International, där han är styrelseordförande
och som expanderat snabbt genom att sälja oljeplattformar
till Kina, Kanada och USA, framför allt i Texas och
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Oklahoma där frackingen intensifieras för att hålla det för
Venezuela livsviktiga oljepriset nere.
Enligt uppgifter som tillhandahållits av Open Secrets
fick CIA-chefen finansiellt stöd av ExxonMobil i
valkampanjen 2016. Detta, ett av världens mäktigaste
företag, förde en frenetisk kampanj mot förre presidenten
Hugo Chavez och nu mot Maduro och har anmält Venezuela
till världshandelsorganisationen WTO för nationalisering
av oljekällor.

Alliansen Colombia och Mexiko

CIA-chefens indirekta erkännande av sitt samarbete med
Colombia och Mexiko för ”regeringsskifte” i Venezuela,
är inte bara en bekräftelse på att CIAs historiska uppgift
inte har förändrats. Just nu gäller det USAs oljebolag
som sedan Chávez valdes till president 1998 har fört ett
veritabelt psykologiskt krig mot Venezuela via massmedia,
som de med sin ekonomiska makt kan styra.
Att det var just Aspen, finansierat av Ford- och
Rockefellerstiftelserna, som arrangerade seminariet
för ett par veckor sedan, är följdriktigt. Och nu får
venezolansk ungdom, både medel- och överklassens
ungdomar, stipendier för att studera ”demokrati” i USA,
och ett lumpenproletariat som till vardags stjäl och mördar
arbetande venezolaner, får betalt för att upprätta barrikader
och bränna ihjäl misstänkta chavister för att skapa det kaos
Pentagon och Trump behöver för att gå in i Venezuela, som
i Libyen.

Biskopar välsignar maskerade terrorister

Portalen Ciudad Boto beskrev i juni hur Movimiento
Católico Venezolano (MCV), Venezuelas katolska rörelse,
fördömde den katolska kyrkans öppna statskuppsstöd.
Som ett direkt motdrag mot MCV välsignade ärkebiskop
Antonio José López Castillo en grupp maskerade terrorister
som under 110 dagar hade tagit fast, misshandlat och bränt
ihjäl påstådda chavister.

CIA-chefens politiska läggning

Pompeo är motståndare till det internationella avtalet
om Irans kärnenergi, han föredrar krig. Han försvarar
CIAs tortyrprogram och NSAs spionprogram mot diverse
statschefer i världen, och anser att USA-fängelset i
kubanska Guantánamo, som USA illegalt ockuperar sedan
1903, ska fortsätta som fängelse. Han vill också se Edward
Snowden dömas till döden.
För att rättfärdiga sitt intensifierade krig mot Venezuela
hävdade Pompeo den 11 maj att mycket vapen är i omlopp
i Venezuela och utgör ett hot inte bara där utan även mot
Sydamerika, Centralamerika.
Portalen Misión Verdad sammanfattar: ”Det är inte
första gången som CIA anklagar en regering för att handla
utanför lagen. Det gjorde de i Nicaragua, Jugoslavien, Syrien
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Venezuela:

USAs ockupation hade redan börjat
Misión Verdad 2017 07 27
ExxonMobil slöt kontrakt med Guyana om
infrastruktur, borrning och upplag för utvinna de enorma
olje- och gasfyndigheterna inom det så kalla Liza
Project, inom gränsen för venezolanskt territorialvatten
enligt Genèveöverenskommelsen 1966. När de första
oljefyndigheterna gjordes uppstod en diplomatisk kris
mellan Venezuela och Guayana på grund av oljebolagets
verksamhet vid Essequiboflodens mynning i Atlanten.

Bland senaste årtiondets största fyndigheter

Enligt Gulf Oil & Gas har holländska holdingbolaget
SBM Offshore fått kontrakt med ExxonMobil, ett
USA-bolag som äger 45 procent av Stabroek Block
vid Essequiboflodens mynning i Atlanten, genom dess
dotterbolag Esso Exploration and Production Guyana
Limited Atlantic, där de stora oljefälten Liza-1 och Liza-2
upptäcktes.
TeleSUR citerade ”U.S Geologival Survey” som anger
att området inom Liza Proyect är världens andra största
obrutna oljefält.
Med sitt senaste kontrakt avser ExxonMobil att
producera 120 000 fat olja och 170 miljoner kubikfot
naturgas med lagerkapacitet på 1,6 miljoner fat råolja.
Sammantaget ockuperar Stabroek Block 26 000 8000 km2
och uppskattas ha 1,4 miljarder ton olja av hög kvalitet
bara i Liza-1-området.

Överhängande geopolitisk fråga

USAs brådska att störta Venezuelas regering är
geopolitisk och geoekonomiskt, som en grundpelare för
en ny politisk, ekonomisk och finansiell uppdelning av
världsdelen, som hotar bolagets nästan totala kontroll av
områdets energiresurser som det uppnått under 1900-talet.
För USAs del var det avgörande att kunna kontrollera
denna oljetillgång som inte bara möjliggjorde deras
kapprustning och militära erövringar i Mellanöstern, utan
också att vidmakthålla sin globala supermaktsstatus som
idag utmanas av rivaler på tillväxt
Kontrakten på både Liza-1 och Liza-2 stärker Exxons

planer på att kontrollera oljeutvinningen hela vägen från
Orinoco, genom Essequibo till Atlantkusten.

Mäktiga oljebolag

Oljebolagets planer avser inte enbart energi utan
också det politiska och diplomatiska området, och där
skulle en ny regering i Venezuela behövas för att nå fram
till Atlantkusten. Misión Verdad kunde för några veckor
sedan avslöja hur ExxonMobil finansierar oppositionens
våldsamma aktioner, samtidigt med USAs manövrer för
att blåsa upp konflikten i Venezuela.
OAS senaste utrikesministermöte om Venezuela,
före generalförsamlingen i Mexiko, avslöjade också hur
oljebolaget drar i trådarna för internationell belägring
av landet. Guayanas regering, som är beroende av
ExxonMobil var ordförande på mötet och försökte driva
igenom en resolution som de karibiska staterna inte ville gå
med på, men som var identisk med USAs tidigare förslag
för att fördöma Venezuelas val till grundlagsförsamling,
med en ”röd linje” för att vidta aggressiva sanktioner mot
Venezuela.

Karibien som strategiskt mål

Många viljor möts i Karibien. USA måste ta över
Petrocaribe för att bryta Venezuelas allians med Karibien
som ger Venezuela stöd mot den diplomatiska belägringen.
Exxons mål är att göra de karibiska staterna beroende av
USA politiskt och ekonomiskt och stoppa det kinesiska
och ryska samarbetet med Venezuela och Petrocaribe som
omfattar de karibiska öststaterna.
ExxonMobils långsiktiga strategi gäller hela
världsdelen och Venezuela är första steget på vägen. Det
är inte en händelse att USAs affärselit har intagit styrande
positioner för USAs utrikespolitik. Där finns nyckeln till
förståelse för den aggressiva belägringen av Venezuela.
Utrikesminister Rex Tillerson kommer från ExxonMobil
där han tidigare var både styrelseordförande och VD.
Översättning Eva Björklund
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och Libyen. CIA anklagar regeringarna som förevändning
för att utbilda väpnade grupper på träningsläger och
militärbaser som USA förfogar över i grannländer.
I Colombia överlät presidenten Alvaro Uribe år 2010
sju militärbaser, varav en, Bahia Malaga, är en svenskbyggd
EKN-garanterad marinbas, till Pentagon. Sex har sin udd
mot Venezuela.
I Honduras upprättade CIA och Pentagon träningsläger
på militärbaser (det gör de fortfarande) i gränsområdet
mellan Honduras och Nicaragua för Contras, en
högerextrem nicaraguansk milis som utbildades av USAofficerare och därefter skickades in för att mörda landsmän
i Nicaragua 1981-1990. Totalt mördades 50 000 civila i
Tidskriften Kuba 3/2017

Nicaragua under Contras tio års CIA-ledda krig.

“Timme Noll”

Oppositionen i Venezuela och CNN i Atlanta talar
bägge om “Timme Noll” och Mike Pompeos uttalande
som CIA-chef har stärkt moralen hos de paramilitära
terroristgäng som härjar i rikemanskvarteren i Caracas
där de upprättar barrikader av sopor eller hugger ner de
få träden på huvudstadens gator. För Mike Pompeo spelar
det mindre roll, beslutet om att slå ner den Bolivarianska
Revolutionen är taget i direktionsrummen hos ExxonMobil & Co.
Förkortad och redigerad Eva Björklund
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