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Årsmötesuttalande från Vänsterpartiet Malmö apropå situationen i Venezuela

Venezuela befinner sig i en mycket komplex situation. När den bolivarianska revolutionen inleddes 1999 genomfördes mycket
betydelsefulla och framgångsrika sociala och demokratiska reformer: utrotande av analfabetismen, införande av avgiftsfri sjukvård
och utbildning, halvering av fattigdomen, erkännande och bejakande av ursprungsfolkens rättigheter, bland mycket annat. Dessa
framsteg gav inspiration och näring år progressiva krafter över hela Latinamerika.
Sedan några år tillbaka har den ekonomiska och politiska situationen i Venezuela försvårats. Rekordlåga priser på den internationella
oljemarknaden, en mycket aggressiv politik från ett USA som vill lägga beslag på Venezuelas enorma oljeresurser och systematiska
ekonomiska sabotage från den inhemska borgarklassen är tillsammans med ett uppsving för nyliberala och fascistoida regeringar i
Latinamerika strukturella orsaker som förklarar detta. Till det kommer den venezuelanska regeringens egna brister och oförmåga att
hantera situationen på ett tillfredställande sätt.
När Donald Trump och hans allierade i Latinamerika nu för fram Venezuelas oppositionsledare som legitim president och talar om
militär intervention, innebär det ett reellt hot om ett anfall mot Venezuela, vilket riskerar att leda till inbördeskrig och sätta hela
kontinenten i brand. Oavsett hur vi idag ser på den nuvarande venezolanska regeringen och dess tillkortakommanden, måste hoten
om krig och statskupp till varje pris avvärjas. Vägen till en fredligt, demokratiskt och progressivt Venezuela finns endast om de
militära hoten mot landet upphör, genom dialog mellan regeringen och oppositionen.
Vänsterpartiet Malmö tar därför avstånd från alla försök till statskupp, samt militära hot och interventioner mot Venezuela, kräver att
USA:s ekonomiska blockad mot landet hävs, samt erkänner Venezuelas principiella rätt till självbestämmande. Vänsterpartiet
Malmö kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot statskupp och intervention och förespråkar fredlig dialog mellan
regeringen och oppositionen.
Uttalande antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari 2019
http://www.vmalmo.se/2019/01/arsmotesuttalande-fran-vansterpartiet-malmo-apropa-situationen-venezuela
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