25e Sao Paulo Forumet 2019 i Venezuela — bakgrund av Eva Björklund

Samlat motstånd
mot USA-imperialismen
Sedan statskuppen och oljesabotagen 2002 och 2003 mot president
Hugo Chávez i Venezuela, och statskuppen 2009 mot Honduras folkvalda regering, tillämpar Washington en hittills – tyvärr – framgångsrik strategi för att vända förändringsprocesserna i flera länder.
Mot det samlades i somras hela Latinamerikas och Karibiens folkliga
partier och rörelser till sitt 25e Foro de Sao Paulo i Caracas

Alla vet att storbolagen och deras
korrupta eliter och regeringar oroas
av Kubas, Venezuelas, Nicaraguas
och Bolivias utmanande antiimperialism och antikapitalistiska hållning. Och vi vet att de stöder USAs
irreguljära krigföring med våldsamma gatuupplopp och ekonomiska
sanktioner för regimskifte i Venezuela och Nicaragua.
Alla varianter är tillåtna, innefattande militär invasion och tillsättandet av lakejregimer. Fallen med
oduglingen Guaidó i Venezuela och
den löjliga Limagruppen med OAS’
generalsekreterare Luis Almagro i
ledningen ingår i Trumps bedrövliga plan.

Mot Venezuela riktas en krigsplan för
att befästa och bredda strategin för
total kontroll över Amazonas och
de andinska energifälten. Jänkarnas
projekt behövs för att återerövra
södern. Det ledde till statskuppen
mot Dilma Roussef i Brasilien, den

juridiska kuppen mot Christina
Kirchner i Argentina, fängslandet
av Lula da Silva i Brasilien, avfällingen Lenin Morenos kidnappning
av Ecuadors regering, och förtrycket av jordbrukarna i Arequipa- och
Moqueguaområden, som kämpar
mot Southern Peru Copper Corporations rovgirighet, uribismens
återkomst till Colombia och mot
Kuba tillämpningen av Helms-Burtonlagens omänskliga tredje kapitel,
som sedan 90-talet tydligt uppvisar
folkmordsavsikter.

För att undergräva Venezuelas revolution och det folkliga samarbetet i Latinamerika och motivera
nya aggressioner, hävdar USA att
Venezuela begår brott mot mänskliga rättigheter. I detta syfte kom
den anpassliga FNs människorätts
kommissarien Michelle Bachelet ut
ur garderoben för att som sin lägga
fram en USA-styrd osaklig rapport
som grund för USAs brutala krig-

föring, och ambitioner att dra höga
venezolanska tjänstepersoner inför
Internationella Brottmålsdomstolen
och inleda en militär »humanitär intervention« i Venezuela och tillsätta
en marionettregering.

USAs plan för världsdelen innebär att den bolivarianska utopin
ska begravas. Detta är den avsikt
som Trumps särskilda ombud för
Venezuela, Elliot Abrams, lade
fram inför USAs senat i år. Som alla
kommer ihåg innebar den bolivarianska revolutionen att världsdelens
sociala rörelser och vänsterpartier
stärktes med Venezuelas oböjliga
antiimperialistiska hållning och så
klart, världens största oljereserver.
Med Kuba och Venezuela uppstod former och möjligheter för
regional integration (ALBA-TCP,
Petrocaribe, Unasur, Celac och
teleSUR) som främjade samarbetet
folken emellan och bromsade USAs
kriminella utrikespolitik.
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Sao Paulo Forum 1990… Foro de Sao Paulo
Den första stora samlingen av vänsterpartier och rörelser ägde rum i Sao Paulo 1990 på initiativ av Lula da Silva och Fidel
Castro. Syftet var att samla progressiva organisationer och sociala rörelser/aktivister till motstånd mot den högeroffensiv i
Latinamerika – och världen – som inleddes efter Berlinmurens fall 1990. Folken i Latinamerika, »USAs bakgård« behövde samla
sig till en egen motrörelse och tankesmedja.
I år invigdes Foro de Sao Paulo (FSP) för 25:e gången. Året innan i Havanna 2018 hade mötet koncentrerats på ländernas
självbestämmande för att befästa demokratin mot USA inblandning; för att främja de progressiva, folkliga och vänsterkrafternas
enhet; fördjupa förändringsprocesserna i varje land; öka takten i den regionala integrationen och övervinna högerkrafternas
motangrepp; stärka den världsomfattande fredsrörelsen och försvara utropandet av Latinamerika som fredszon; inleda en internationell twitterkampanj för Lulas frigivning; samordna handling mellan vänstern i Europa och Latinamerika/Karibien.
Men vänstern i Europa har inte stått upp mot USAs regimskiftesoffensiv i Latinamerika, utan i många fall tagit ställning för
USA-styrda och finansierade uppror. Nu år 2019 måste FSP konstatera att USA med medialt herravälde, utpressning och omfattande finansiering av kontrarevolutionära s. k. NGOer, ofta rena terrorister, lyckats vrida klockan tillbaka.
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