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Väpnade attacker mot Venezuela förbereds

USA och dess allierade har misslyckats med att störta regeringen i Venezuela. Nu utbildas paramilitära grupper för att
skickas in i landet. USA, som ligger bakom, har stor erfarenhet från bland annat Nicaragua, Guatemala och El Salvador av
liknande operationer. Bolton och Abrams, framträdande figurer då, är återigen i spetsen för de mördande planerna.
Paramilitära grupper betalar ungdomar med upp till 1 500 dollar på båda sidor gränsen mellan Colombia och Venezuela för att de
ska integreras i mördarpatruller. Målet är intrång i Venezuela. Detta avslöjas av källor inom USA:s Kongress och colombianska
presidentämbetet. De uppger att inför det internationella samfundets vägran att tillstyrka en militär aktion mot Venezuela, så
använder sig USA av den modell som använts i Syrien: att utbilda och beväpna paramilitära styrkor för att skapa en väpnad konflikt.
De flesta regeringar till och med inom Limagruppen [en sammanslutning av reaktionära regeringar med syftet att störta de
progressiva regeringarna i regionen, i 1:a hand Venezuelas] lutar åt att förespråka en fredlig väg ur krisen och ?i de europeiska
utrikesförvaltningarna misstror man Vita Husets politik gentemot Venezuela?, uppges det i USA-baserade Bloomberg News.
De paramilitära grupperna riktar in sig på ungdomar mellan 18 och 25 år som är arbetslösa. En annan målgrupp är desertörer från
Venezuela. ?I Colombia handlar det om betalning på närmare 1 500 dollar och i Venezuela mellan 200 och 250 dollar. Mat och
transporter till gränsen ingår?, uppgav informatörerna.
När ungdomarna väl fångats upp, skickas de för träning i att använda vapen, stridstaktik och strid i tätbebyggda områden, liksom
utbildning hur våldsamma protester ska genomföras. När de är förberedda integreras de i paramilitära grupper som ?Resistencia
Radical Venezolana? och ?Resistencia los Jesuitas?. Medlemmar i dessa grupper hade sammanstötningar med enheter ur Guardia
Nacional Bolivariana före den 23 februari, det datum när den venezolanska oppositionen med öppet stöd från regeringarna i
Colombia och USA försökte att utan framgång tränga in i Venezuela med påstådd ?humanitär hjälp?, enligt dessa källor.
Träningen av ungdomarna sker på colombianskt territorium, vars regering offentligt uttryckt sin ambition att få till regimförändring i
Venezuela. Flera företag som bedriver militär utbildning kämpar för att få kontrakt på att träna styrkor som ska tränga in i
Venezuela. Det viktigaste centrat för utbildningen ligger i zonen nära Cúcuta, Colombia. Det är den mest eftersökta platsen av dessa
företag.
Källorna uppger att ett av dessa företag, med säte i Miami, rekryterar ungdomar och demobiliserade militärer från delstaterna Zulia,
Táchira och Portuguesa. Det görs med hjälp av politiska partier som Vente Venezuela och Voluntad Popular. Det är partier som är
kända för sina våldsamma aktioner för att störta president Maduro.
Utbildningarna pågår i fem veckor för varje grupp. Dessa irreguljära grupper lyder under privata kontraktorer och paramilitära
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grupper som finns i gränsområdena.
I Colombia är det framförallt i Bogotá och Medellin som stödet till dessa planer utgår ifrån, ?även om La Guajira också utnyttjas,
framförallt för att utgöra den grundläggande logistiska basen för det utländska stödet?.
[La Guajira är ett område i nordöstra Colombia på gränsen till Venezuela. Här ligger Cucuta, som var centrum för försöken till
intrång i Venezuela 23 februari. La Guajira är extremt fattigt och ca 5 000 barn ur ursprungsbefolkningen har dött på senare år på
grund av undernäring. Till dem ges dock ingen ?humanitär hjälp?. Internationella gruvbolag exploaterar regionen och gör slut på
dricksvattnet, utan internationell uppmärksamhet.]
Freddy Bernal, från styrande partiet PSUV i gränsprovinsen Táchira, säger i en intervju med nyhetsbyrån Telesur att USA
finansierar legoknektar för att angripa Venezuela. ?Jag vill inför det internationella samfundet fördöma att en form av krig mot
Venezuela förbereds. Det är inte ett öppet krig mellan stater, inte heller handlar det om ett direkt intrång av USA-trupper på det sätt
som vi är vana vid. Istället handlar det om att skapa kaos genom intrång av paramilitärer, legoknektar och några förrädare som får
betalt i Colombia?.
23 februari planerade cirka 200 venezolanska desertörer, som fanns i Colombia, att under ledning av pensionerade generalen Cliver
Alcalá, tränga in i Venezuela och öppna väg för lastbilarna som sades innehålla den ?humanitära hjälpen?, avslöjar Bloomberg. En
lastbil eldades upp. Medierna försökte lägga skulden på Venezuela, men det har visat sig (vilket också erkänns av New York Times)
att det var våldsamma grupper på den colombianska sidan av gränsen som satte eld på lastbilen.
Bloomberg framhöll att det som hände denna dag var ett nederlag för Juan Guaidó, ledamot i Venezuelas Nationalförsamling, och
hans beskyddare i Colombia och USA. Vidare att bråket i Venezuela därmed förlängs och visar på ?nödvändigheten att leta efter en
militär lösning.?
?Alla möjligheter står öppna?, är en återkommande fras från hökarna i Vita Huset liksom deras medlöpare i Venezuela, som
insisterar på våld för att lösa Venezuelas situation. Även om det skulle betyda att gå emot majoriteten i det internationella samfundet
som vill ha en fredlig lösning. Irak och Syrien är de senaste exemplen på USA:s krigslösningar.
I slutet på februari cirkulerade på YouTube uttalanden från desertörer i Venezuelas armé i vilken de bad USA om vapen och militär
hjälp. Josue Hidalgo Azuaje och Carlos Guillén Martínez, före detta soldater som lever utanför Venezuela, sade till CNN att de vill
ha militär hjälp från Donald Trumps regering för att utrusta andra soldater inne i Venezuela. De påstod sig vara i kontakt med
hundratals desertörer redo att gå med för saken. ?Som venezolanska soldater ber vi USA om stöd med logistik, kommunikationer
och med vapen för att vi ska kunna uppnå Venezuelas frihet?. Rysslands regering fördömde inför världen att USA och dess allierade
planerade att överlämna vapen till den venezolanska oppositionen.
[21 mars rapporteras att den självutnämnde Juan Guaidós rådgivare i Nationalförsamlingen, Roberto Marrero, gripits av
venezolanska säkerhetsstyrkor. I hans bostad beslagtogs en granat och två gevär. USA:s John Bolton gick omedelbart ut på Twitter
och hotade president Maduro för gripandet, ?ännu ett stort misstag av Maduro?. Också USA:s utrikesminister Pompeo kräver att
Morrero ska släppas omedelbart.]
ZonaFranK 190320
https://zonafrank.wordpress.com/2019/03/20/venezuela-oposicion-arma-grupos-de-choque/
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