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Den internationella högern, USA, Colombia och Spanien intensifierar sitt
strypgrepp om Venezuela

Högerallians mot Venezuela och Nicaragua
Spanska Partido Popular vill skapa en gemensam front mot Venezuela och Nicaragua i allians med Colombias nye president som
applåderas av USA. Argentinas högerpresident Macri skickar ?Vita Hjälmar till colombianska gränsstaden Cucuta för att ?lindra den
humanitära katastrofen för de venezuelanska flyktingarna? i ett pinsamt massmedialt spektakel, allt enligt CIA-manualen fabricerad
av Gene Sharp.
Den nye ordföranden för det neofrankistiska Partido Popular, Pablo Casado, som tog över efter den skandalomsusade Mariano Rajoy
dränkt i korruption och stöld av allmänna medel, uppgav under sitt besök i Bogota i tisdags att han vill bygga en allians mot
Venezuela och Nicaragua. Alliansen ska ha sin udd riktad mot vad Casado menar vara de bägge ländernas påstådda ´populism´.
Exakt vad denna ´populism´ innebär förtäljde Casado inte.
? Vi vill fördjupa den gemensamma kampen mot populismen i Venezuela och Nicaragua. Jag anser att Colombia är väldigt modigt,
sa Casado inför pressen när han deltog i installeringen av Ivan Duque på presidentposten i Colombia.
Alvaro Uribe, som ska ställas inför rätta inför Colombias Högsta Domstol för sina paramilitära kontakter, svävar inte på målet när
han ville och vill se en militär intervention eller en venezuelansk militärkupp för att störta regeringen Maduro.
Ivan Duque är den högerextreme Alvaro Uribes kronprins och vann valet mot vänsterns och folkrörelsernas kandidat, Gustavo Petro
som fick historiska åtta miljoner röster mot Duques tio miljoner. Val i Colombia har historiskt inte setts som demokratiska och
vanligtvis har mindre än hälften av valmanskåren gått till valurnorna i val som i sak har handlat om högern mot högern.
Alvaro Uribe sa i augusti 2010, strax innan han skulle lämna över presidentposten till Juan Manuel Santos att ?det fattades tid? för
att intervenera Venezuela militärt. På det svarade president Hugo Chavez: ?Han saknade inte tid, vad det handlade var att han
(Uribe) saknade ballar?!
Att Uribe varken saknade ballar eller tid utan öppet har fortsatt att verka för en militär lösning för att störta den venezuelanska
folkvalda regeringen, bekräftade den förre colombianska presidenten i en ny video i augusti 2017, det vill säga för ett år sedan. Han
sade följande: ? Den militära interventionen som vi föreslår i Venezuela handlar inte om en statskupp för att militärerna ska ta
makten. Vad vi ber om är att Venezuelas militärer och poliser tvingar diktatorn att träda tillbaka och nya allmänna val utlyses och att
den demokratiska vägen återupptas.
Drönarattacken mot Maduro
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Det är exakt det som nu flera internationella högerledare har börjat konkretisera och materialisera. Och det var det som PP-ledaren
Pablo Casado insinuerade när han anlände till Bogota tre dagar efter det misslyckade attentatet mot Venezuelas president Nicolas
Maduro, den 4 augusti. Två drönare med 1 kilo sprängdeg C4 vardera skickades mot den scen där Maduro och hela den
venezuelanska stats- och militära ledningen stod och beskådade en militärparad med anledning av 81-årsdagen av Nationalgardets
bildande.
? Jag är övertygad om att Spanien och Colombia ska bli två oundgängliga allierade för att Maduroregimen lämnar (fältet fritt) för
demokrati, sa Casado som vid tillfället talade som om han representerade ett statsbärande parti och inte ett vanligt spanskt politiskt
parti. Casado underströk den spanska extremhögerns politiska uttryck att vilja fördjupa kampen mot Venezuela och Nicaragua och
flirtade med den nye colombianska presidenten som han ansåg vara en ?mycket modig? man.
Casado uppgav också att han hade haft sammanträffanden med den venezuelanska oppositionsledaren Julio Borges, utpekad som en
av de intellektuellt ansvariga för attacken i lördags mot Maduro. Borges befinner sig i en självvald exil i Colombia, där för övrigt
även kuppledaren från 2002, Pedro Carmona, dåvarande ordförande för Venezuelas Handelskammare, lever.
? Vi har samtalat med hela den venezuelanska oppositionen för att betyga den att den inte står ensam och att vi fortsätter att kräva
demokrati mot Maduros totalitarism, sa Casado.
Spanien normaliserar förbindelserna med Venezuela
PP-ledaren sa dock inget om att den nya spanska regeringen, under ledning av den spanske socialistledaren Pedro Sanchez (PSOE),
har normaliserat förbindelserna med Venezuela. Som bekant tvingades Rajoyregimen lämna över styret efter att korruptionen gått
över alla bräddar i landet. På något sätt är det därför något av ödets ironi att PP-ledaren Casado, som tog över efter Rajoy, nu kräver
av Maduro det samma som det spanska folket krävde av PP-regimen. Dubbelmoralen lever bland neofrankisterna och fler än en
spanjor frågar sig vilken trovärdighet Casado har i sina krav gentemot Venezuela.
USA:s gendarm Colombia
En annan dignitär som sammanstrålade med Ivan Duque och Pablo Casado denna tisdag i Bogota var USA:s FN-ambassadör Nikky
Haley. Hon sa att hon anser att Colombia ?uppträder mycket bra? i förhållande till den venezuelanska krisen. Hon gav också uttryck
för vad State Departement och Vita Huset vill få ut av den nye colombianske presidenten: ? USA förväntar sig att den nye valde
president Ivan Duque tar ledningen mot den regionala utmaning som är resultatet av den venezuelanska krisen.
Till de närvarande journalisterna sa Haley att Duque ?förstår att det inte bara handlar om att ta tag i problemet Venezuela? utan att
även medvetengöra problemet ?med hela regionen?. Därför bör Duque tala med alla han anser vara ?sina bröder&systrar?,
Colombias grannländer. Hon underströk att Colombia ?är bättre lämpad att tala med grannländerna? än USA (Sic!). Målsättningen
är att sätta sådan press på Maduro att han förstår att situationen som landet befinner sig i ?är oacceptabel?.
USA förfogar över sju militärbaser i Colombia, som Uribe överlämnade till Pentagon 2010. Sex av dessa har sin udd riktad mot
Venezuela. Colombia är också sedan några månader tillbaka fullvärdig medlem i NATO och betraktas av landets och Latinamerikas
människorättsorganisationer och vänster som USA:s gendarm i Sydamerika, därav Haleys ord om att ?Colombia är bättre lämpad?.
Inringningen av Venezuela i Amazonas
I november 2017 avslutades militärmanövern `Amazon.com´ i den brasilianska gränsstaden Tabatinga. Den ligger vid
Amazonasfloden och gränsar till Colombia och Peru. De fyra länderna ?övade mot verkningarna av naturkatastrofer?, som det
allmänt brukar heta i USA-militärernas kommunikéer, men i själva verket utgjorde manövern förberedelser i den militära
inringningen av Venezuela, enligt Stella Calloni, expert på USA:s militära strategier i Centralamerika, Karibien och Sydamerika.
Nikki Haley betraktas som USA:s kanske mest aggressiva krigiska antikommunist och oförsonlig mot alla progressiva och
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vänsterregeringar i Latinamerika och Karibien. Hon uppgav också, för att komplettera bilden av en internationell höger som allt mer
intensifierar sitt politiska, ekonomiska och diplomatiska strypgrepp om Venezuela, att hon skulle bege sig till gränsen till Venezuela
och den colombianska gränsstaden Cucuta där ett läger för ekonomiska venezuelanska flyktingar har upprättats.
De `Vita Hjälmarna´ anländer till Cucuta
Argentinas högerpresident Mauricio Macri vill också vara med och bidra till ?att mildra den humanitära katastrofen i Venezuela?.
Landets utrikesdepartement beslöt i juni i år att skicka en hälsovårdsbrigad till den colombianska gränsstaden Cucuta där den ska ta
emot ekonomiska flyktingar från grannlandet. I sex månader ska detta projekt pågå, sa Alejandro Daneri, ordförande för det
argentinska UD:s ?Vita Hjälmarkommission? till den colombianska radiostationen Caracol Radio.
Att Macri vill se ett namn som ?de Vita Hjälmarna? ingår i den psykologiska krigföringen mot Venezuela som i de internationella
medierna framställs som en förfallen stat, helt i enlighet med Gene Sharps manual ?Hur man förbereder och genomför ett
regimbyte?.
´De Vita Hjälmarna´ är ju annars namnet på al-Qaedas propagandabrigad i Syrien som spelat en stor roll i den massmediala
manipulationen av världsopinionen, trots att den avslöjats senast med påstådda syriska gasattacker som aldrig ägt rum och som FN:s
internationella undersökningskommission i sin rapport avfärdat.
Och med tal om ?humanitära aktioner? och ?stor venezuelansk flyktingtragedi? förbereder Haley, Uribe, Duque, Casado eller Macri
samtidigt för militära aktioner som ska spela den venezuelanska högeroppositionen i händerna. Men de nämnda personligheterna vet
att den venezuelanska oppositionen är både korrumperad, splittrad och för svag för att på allvar kunna ta upp kampen med
regeringen i Caracas. Därför behöver den det ?Internationella Kortet? och den internationella högern för att med militära medel
störta regeringen i Venezuela.
Vilka nya aktioner vi kommer få se är osagt. Men de kommer, var så säker!
https://youtu.be/eVRQbmBKv5A]
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=uWRn1yw571o
Video som visar Alvaro Uribes uppmaningar till statskupp: YouTube Video: YouTube.com/watch?v=WFU3L4-HYuw
Video som visar den modell av drönare som attackerade Maduro: YouTube Video: YouTube.com/watch?v=LKbBratqPNs
Dick Emanuelsson 180809
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