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n USA-politiker var snabba med att 
fira attentaten som berövade befolk-
ningen grundläggande service, 
lämnade sjukhus utan nödvändig 
elektricitet, störde annan grund- 
läggande service som är oundgäng-
lig i det dagliga livet såsom livsmed-
el, vattenförsörjning, transporter, 
kommunikation, allmän säkerhet, 
handel, banktransaktioner och kort-
betalningar. Det påverkade arbetet i 
allmänhet och gjorde att skolor och 
universitet inte kunde fungera.

En icke konventionell krigföring        
Man utsätter Venezuela för ett hän-
synslöst ekonomiskt och finansiellt 
krig för att framkalla brister och 
umbäranden och sätta den politiska 
viljan på prov hos ett folk som inte 
har låtit sig kuvas.
    Det är en upptrappning av icke-
konventionell krigföring som leddes 
av regeringen i USA mot Venezuela 
efter den misslyckade provokationen 
den 23 februari. Man har försökt 
påtvinga Venezuela ett påstått hu-
manitärt bistånd, trotsat de legitima 
myndigheterna i landet i strid med 
internationell rätt och FN-stadgans 
normer och principer, i syfte att 
framkalla dödsfall och med storska-
ligt våld som en förevändning för en 
»humanitär intervention«.

Allt ont utgår från Washington
Den självutnämnde »presidenten« 
Guaidó som skapats av USA, har 
offentligt sagt att när det är dags, 
skulle han med stöd i konstitutio-
nen tillåta användning av utländska 
militära ingripanden i landet och 

upprepade exakt samma mening 
som sina mentorer i USA: »Alla 
alternativ finns på bordet.« Han tar 
emot sina order från Washington, 
eftersom det är känt att han redan 
under sin rundtur i Sydamerika be-
gärde vissa regeringars stöd för ett 
militärt ingripande i sitt land.

Kuba förtalades skamlöst
Offensiven mot Venezuela följdes av 
en våldsam kampanj av McCarthy-
lik propaganda och samordnade 
lögner från USA:s nationella säker-
hetsrådgivare John Bolton. Man 
sökte en förevändning att med våld 
tillämpa Monroedoktrinen, med 
den anti-kubanska senatorn Marco 
Rubio som aktiv partner och fre-
netisk användare av sociala media, 
vilket bevisar hans personliga och 
konspiratoriska inblandning i ma-
növrer mot Venezuela.
    Bland de mest återkommande och 
skamlösa uttalanden, var förtalet 

att Kuba har »20-25.000 soldater i 
Venezuela«, som »utövar herravälde« 
och hotar medlemmar i de ärorika 
väpnade styrkorna. 
    Kuba avvisar kategoriskt denna 
lögn, och varje antydan om att det 
finns någon som helst grad av poli-
tisk underordning av Venezuela till 
Kuba eller Kuba till Venezuela.

Säkerhetsrådgivaren lögnare
John Bolton är en erkänd lögnare, 
vars bana går långt tillbaka. Han 
var den amerikanska regerings-
tjänsteman som 2002 anklagade 
Kuba för att ha ett program för att 
utveckla biologiska vapen, en lögn 
som offentligen tvingades förnekas 
av hans dåvarande chef, förre utri-
kesministern Colin Powell och av 
förre presidenten Jimmy Carter.
    Bolton var också bland initiativta-
garna till lögnen om att den irakiska 
regeringen 2003 hade massförstörel-

forts nästa sida

Kubas regering fördömer 
sabotagen mot Venezuela!

H Referat H

Den revolutionära kubanska regeringen fördömer i ett uttalande 
sabotagen mot elförsörjningen i Venezuela och beskriver dem som 
en terroristhandling för att skada en försvarslös befolkning i en hel 
nation. Man använder folket som gisslan i det icke-konventionella 
krig USA inlett mot den legitima regering som leds av Nicolás Maduro 
och det bolivarianska och chavistiska folkets civil-militära enhet.


