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Den 29 januari sa Trump det i klartext: ”Vi samtalar med 
de största USA-bolagen nu. Det kommer att betyda mycket 
för USAs ekonomi att våra bolag får tillgång till Venezuelas 
olja. Den utgör också den venezolanska regeringens största 
inkomstkälla.” 

Efter att ha bringat Venezuela till ruinens brant försökte 
USA den 23 februari med en s.k. humanitär intervention för 
att under täckmantel av livsmedelsstöd köra in i Venezuela. 
Lastbilskonvojen stoppades av våldsamt motstånd i Colom-
bias gränsstad Cúcuta. 

   ”Den slutliga striden” en flopp
Den gångna helgen rådde spänning i Venezuela inför ”den 

slutliga striden”, Guaidós ”Operación Libertad”. Efter flera 
veckor av strömavbrott (sabotage) och problem med vatten 
hade han räknat med att kunna kanalisera missnöjda till en 
avgörande marsch, fram till presidentpalatset Miraflores. Han 
samlade opposition i östra Caracas högreståndsområde. Men 
mer hände det inte.

Den 23 januari i år trappade USA upp sin ekonomiska och 
politiska kampanj för att avsätta Venezuelas president Nicolás 
Maduro. Det är ett öde som sedan 1800-talet drabbat så gott 
som alla presidenter i Latinamerika som vägrat inordna sig 
under USA. Metoderna är många, USA håller i taktpinnen i 
den irreguljära krigföringen för de så kallade mjuka kupperna, 
med de hårda vapnen i beredskap om de behövs.

   Hugo Chávez kidnappades 2002
USAs Air Force skulle flyga honom ut ur landet medan 

Handelskammarens direktörer utsåg sig själva till regering. 
Massiva protester stoppade detta och Chávez kom tillbaka. 
Han dog 2013 och ersattes av vicepresident Nicolás Maduro. 

Sommaren 2014 kom nästa försök till ”regimskifte”, med 
våldsamma USA-stödda gatuupplopp, kallade Guarimbas. De 
åstadkom död och förödelse, men lyckades inte störta presi-
denten. 

   Juan Guaidó, USAs självutnämnde

I år kombinerade USA en regelrätt utsvältningsblockad 
mot Venezuelas folk med lanseringen av sin ”övergångspre-
sident”: Juan Guaidó, talman i Venezuelas Nationalförsam-
ling, formad i USA av bl.a. Elliot Abrams, ökänd grundare 
av 80-talets paramilitära gäng i Centralamerika, idag Trumps 
”särskilda sändebud” mot Venezuela. 

   USA stöder våldsamma upplopp 
Finansierad av USAID (USAs internationella biståndsor-

gan) bildade Guaidó 2009 i Mexiko, med vännen Leopoldo 
López, partiet ”Folkviljan” för att genomföra ”regimskiftet”. 
De stödde Guarimbaupplopp i Caracas och andra städer som 
kostade hundratals venezolaner livet.

Guidó utnämnde sig själv till övergångspresident den 23 
januari i år och erkändes av nya USA-stödda regeringar i La-
tinamerika samt ett 40-tal av världens 193 FN-länder, däri-
bland 9 i EU, t.o.m. Sverige.  

   Brott mot Folkrätten
Det är ett uppenbart brott mot Internationell Rätt. Det an-

kommer inte på någon utländsk makt att avsätta och tillsätta 
andra staters presidenter. USA har dock en lång historia av att 
störta och tillsätta presidenter i det Latinamerika och Karibien 
de kallar sin ”bakgård”. 

Hur skapa avspänning och fred i Venezuela?
ABF Tisdag 16.4 kl 18-20: Samtal om dagens kris,
och om folkliga krafter mot USAs ekonomiska krigföring.

Elliot Abrams, hjärnan bakom paramilita-
rismen i Latinamerika, Trumps särskilda 
sändebud i Latinamerika

och makten över hela ”bakgården”
Det är oljan så klart,

America First!
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Empire

”övergångspresident”i Venezuela

Möte ABF, 
Sveavägen 41, 
Tisdag 16.4 kl 18

Medverkande Kajsa Ekis Ekman, journalist: Om Venezuela idag.
Erik Göthe, jurist: Om Folkrätten. arr ABF Stockholm & Sveriges Fredsråd 
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   USAs skjuter upp interventionen, 
  . 

Guidó uppmanade till fortsatt organisering i s.k. ”frihets-
kommandon”. Och förklarade varför hans mentor Elliot Ab-
rams sagt att en USA-intervention inte var möjlig just nu. 
”Våra allierade säger att det är för tidigt, inte att de inte kan, 
men för tidigt i vår plan att bygga upp kapaciteten”. Sedan 
hänvisade han till sitt program: måndag träffar med offentligt 
anställda och ny protestdag på onsdag. Sedan ett ”världsmö-
te” för att visa det internationella stödet. 

   Chavismen gjorde flera demonstrationer 
I Caracas gick de till presidentpalatset Miraflores där Ma-

duro pratade om högerns sabotage mot elsystemet som en 
del av deras plan: ”De trodde inte folket skulle orka med 
detta krig”. Maduro uppmanade till fortsatt folklig organi-
sering för att hitta gemensamma lösningar på svårigheterna 
och sabotagen. Och uppmanade demonstranterna att gå med 
i de kommunala råden och bilda fredskommittéer i alla bo-
stadsområden.

Maduro avslutade med att upprepa sin vilja till samtal. 
Han bad Mexiko, Uruguay, Bolivia och de karibiska länder-
na i Caricom om hjälp att återuppta sitt initiativ för en dialog 
mellan regering och opposition

Fredlig lösning med Respekt för 
Internationell rätt
Presidenterna i Uruguay och Mexiko har tillsammans med 

Venezuelas utrikesminister Arreaza, EUs utrikesminister 
Mogherini och FNs Säkerhetsråds generalsekreterare Antonio 
Guterres tagit initiativ till förhandlingar för fredlig lösning, 
vilket Venezuela välkomnar. Men USA driver på konflikten.    

    Stoppa USAs intervention – Nej till krig!
Hangarfartyget USS Abraham Lincoln, ligger berett med 

Venezuela inom räckhåll. Med fartyget följer en flygskvadron 
med kryssningsraketer F-35C Lightning II. “Dessa flexibla 
attackstyrkor för krig i stor skala är mäktiga symboler för 
USA:s åtaganden gentemot bundsförvanter och vänner”, som 
det står i US-marinens officiella presentation.

    Vi uppmanar Sverige att försvara detta enligt FN-stadgan, 
som de flesta regeringar i amerikanska världsdelen gör, utom 
de som nu återigen följer USA: Kanada, Brasilien, Colom-
bia, Peru med flera. 

Världens folk måste hindra varje ny militär intervention i Latinamerika & Karibien, 
de kränker folkens liv, självständighet och intressen, från Rio Bravo till Patagonien. 

En besviken ”övergångspresident” hade inte lyckats 
förbereda marken för den efterlängtade USA-invasionen.

Försvara Freden & Nationernas Suveränitet

  ”det är för tidigt”

Venezuelas president Nicolás Maduro 
 i FN med Generalsekreterare Antonio Guterrez

Juan Guaidó


