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New York Times: "Inget valfusk i Bolivia vid höstens val"

Lögner om valet i Bolivia avslöjade
Även USA-tidningen New York Times har 7 månader efter kuppen Bolivia kommit fram till att OAS (på spanska OEA) fuskade
med sin statistik för att anklaga Evo Morales för valfusk vid valen förra hösten. New York Times har låtit 3 oberoende experter gå
igenom OAS´ data och funnit att OAS inte använt röstunderlaget på ett korrekt sätt. Det här är den fjärde undersökningen som görs
och som samtliga bekräftar att valet inte manipulerats såsom OAS hävdade. Evo Morales vann valet med över 10 procent mot
kandidat nummer två.
Vi bör kräva en ursäkt från de svenska medierna, politiker och en och annan svensk ?Latinamerikaexpert? som basunerade ut att det
förekommit valfusk och därför ursäktade statskuppen. [Bland de svenska politiker som ställde sig bakom statskuppen finns
utrikesminister Ann Linde.]
Francisco Contreras 200609
artikeln i länken om du klickar på bilden
https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/americas/bolivia-election-evo-morales.html?fbclid=IwAR1DTt5he2ROxwTJDj7szjSaq
E-0_qFwfGHmcexDbnoFHaFIHMOlnnAqUxQ
KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!
Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död.
Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra
organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på
USA!
Bli en del av denna solidaritetsrörelse!
SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!
KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!]
OM DU HAR MÖJLIGHET ? GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL
MEDICINSK UTRUSTNING.
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