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Hur besegrade Venezuela högerns kupp?
USA skyller misslyckandet på Kuba. Men det var andra faktorer som låg bakom högerns nederlag igår.
Kuppmakarnas plan var att provocera fram en massaker i Caracas med användning av kraftfulla maskingevär.
Venezuelas regering oskadliggjorde kuppförsöket med tre olika aktioner: att bemöta den falska information som spreds, att
kontrollera de upproriska soldaterna med minsta möjliga användande av våld och genom att uppmana befolkningen att gå ut på
gatorna och stödja landets regering.
Från det att oppositionsledaren Guaidó på sociala medier tillkännagav ?början på den slutgiltiga fasen av operation frihet?,
framträdde olika ministrar, myndighetspersoner och ledamöter och gav sann information för att slå undan alla ?fake news?.
Det kom twittermeddelanden och uttalanden från Kommunikationsministern, från ordföranden i Konstituerande Församlingen,
Försvarsministern och riksåklagaren.
President Maduro twittrade också ett fördömande av kuppen. Säkerhetsstyrkor sändes ut för att stoppa de soldater som gjort myteri i
närheten av militärbasen Carlota.
Kommunikationsministern sände ut ett meddelande att ?just nu bemöter vi och oskadliggör en mindre grupp förrädare bland soldater
som tagit ställning i Distribuidor Altamira för att genomföra en statskupp mot grundlagen och freden i republiken?.
Konstitutionella Församlingens ordförande skrev att ?de kommer inte att lyckas mot folket. Landet är lugnt, förutom vid
Distribuidor Altamira. Allt kommer att kontrolleras och de kommer att behandlas som kuppmakare?, refererande till de militärer
som ställt sig på Guaidos sida.
En annan åtgärd för att hejda kuppförsöket var att ge order om att använda minsta möjliga våld mot upprorsmakarna som
positionerat sig i östra (det rika) Caracas. President Maduro befallde att det inte skulle ske något militärt angrepp utan att ?de bör
lämna motorvägen och alla inblandade bör ge upp?, trots att gruppen hade kraftfulla vapen.
Redan flera timmar tidigare hade försvarsminister Padrino rapporterat att högeroppositionella politiker hade ställt sig i spetsen för
den undergrävande rörelsen och använt beväpnade trupper och polis på en allmän väg i huvudstaden för att framkalla oroligheter och
terror. Det var på motorvägen i Altamira, som förbinder med militärbasen Carlota, som var platsen för sammanstötningar mellan
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soldater som stöder Guaido och styrkor från säkerhetstjänsten.
Enligt president Maduro räknade upprorsmakarna med åtta bepansrade militärfordon. Dessa har sedan återlämnats. De hade också
fyra maskingevär. ?Vem vill de bekämpa, vem vill de skjuta på, vem vill de döda??, skrev han.
Säkerhetsstyrkorna kastade tårgas mot de oppositionella soldaterna som hade förskansat sig i Altamira och som under några timmar
gjorde motstånd.
Maduro uppgav att rebellernas svar på tårgasen var att skjuta med sina vapen, inklusive med sina maskingevär med kaliber 7,62 mm
av typen AFAG. Det var med dessa de ville skapa kaos.
Samtidigt som de väpnade styrkorna oskadliggjorde upproret, uppmanade myndigheterna folket att ge sig ut på gatorna och visa sitt
stöd till regeringen. Det medförde att folket samlades runt presidentpalatset för att försvara regeringen och president Maduro, samt ta
avstånd från kuppen.
Telesur 190501
Cómo derrotó Venezuela el golpe de Estado de la derecha?
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