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sevapen vilket tjänade som före-
vändning för aggression och militär 
ockupation av landet i Mellanöstern 
av USA till ett pris av nästan en mil-
jon döda och miljontals fördrivna 
irakier, liksom tusentals dödade och 
sårade amerikanska soldater under 
militärkampanjen vars mål även då 
var olja.

Förhållandet Kuba–Venezuela
Som alla ärliga och informerade 
människor vet, är det bilaterala för-
hållandet mellan Kuba och Venezu-
ela baserat på ömsesidig respekt, i 
sann solidaritet grundad på Bolívar, 
Martí, Fidel och Chávez.
    Enligt de samarbetsavtal som un-
dertecknats mellan de två länderna, 
deltar drygt 20.000 kubaner, främst 
kvinnor, av vilka 96 procent arbetar 
inom hälso- och sjukvård. Andra 
finns inom sektorer som utbildning, 
kultur, idrott och livsmedelsproduk-
tion.
    Summan av detta samarbete i 
Venezuela, för att bara nämna några 
siffror, har inneburit 1.473.117 räd-
dade liv, 717.029.310 läkarundersök-
ningar, 62.031.309 oftalmologiska 
vårdinsatser, 12.915.648 vaccinatio-
ner mot mässling och tuberkulos, 
och dessutom att 3.095.546 män-
niskor lärt sig läsa.
    Det är helt felaktigt att Kuba 
deltar i Venezuelas väpnade styrkor 
eller i säkerhetstjänstens verksam-
het. Det är ett förtal som medvetet 
sprids av USA:s regering. När Bol-
ton och andra politiker och tjänste-
män i USA-regeringen påstår detta, 
ljuger de medvetet för aggressiva 
politiska ändamål, eftersom de har 
tillräckligt med data och informa-
tion och känner till sanningen.
    Kuba ingriper inte i Venezuelas 
inre angelägenheter, liksom Venezu-
ela inte ingriper i Kubas.

USA har baser över hela världen
USA har ca 80 militärbaser i Latin-
amerika och Karibien (inklusive den 
som ligger på ockuperat kubanskt 
territorium i Guantánamo) och ca 
800 baser över hela världen med 
över 250.000 soldater.
    Till skillnad från USA har Kuba

idag inga soldater i något land eller 
specialister i tortyr och polisför-
tryck eller hemliga fängelser, eller 
sjö- eller flygstyrkor som stryker 
kring kusterna och i det omedelbara 
luftrummet hos suveräna stater eller 
ens satelliter som observerar varje 
detalj.

Med lögnen som vapen
Med lögner främjade imperialismen 
Augusto Pinochets blodiga kupp i 
Chile och många andra statskupper 
och repressiva diktaturer i regio-
nen. Med lögner mördades mer än 
10.000 försvarslösa medborgare i 
den militära invasionen av Panama i 

december 1989. De provocerade den 
militära aggressionen och destabili-
seringen av Libyen.
    Med hjälp av lögner gav USA och 
andra makter sitt fullständiga stöd 
in i det sista till den förhatliga apart-
heidregimen i Sydafrika.
    Den revolutionära kubanska re-
geringen varnar och fördömer USA-
regeringens vana att ljuga utan hejd 
eller återhållsamhet. Det har fått 
farliga konsekvenser i det förflutna, 
och det kan upprepas idag.
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