
Venezuela – det handlar om folkrätten 
 
 Ända sedan Hugo Chávez vann 

presidentvalet 1998 har USA och 
dess bundsförvanter försökt 
störta Venezuelas regering. I och 
med Chávez seger tillföll landets 
oljerikedomar inte längre de rika i 
Venezuela och USA, utan det 
venezolanska folket. Fattigdomen 
minskade kraftigt, hälsovård och 
utbildning blev för första gången 
tillgänglig för vanligt folk. 2,5 
miljoner familjer har fått 
människovärdiga bostäder. 
Dessutom spelar Venezuela en 
viktig roll i ett solidariskt 
latinamerikanskt samarbete. 

”Jag är Venezuelas president” Något USA gör allt för att 
sabotera. 

 

Reformerna som gynnar de fattiga accepteras inte av USA. Inte 
heller av den inhemska överklassen. Redan 2002 genomfördes en 
statskupp mot Chávez. Den misslyckades på grund av det enorma 
stödet för honom. Sedan dess har USA med olika metoder försökt 
krossa landets regering. I år har detta trappats upp och är nära en 
militär konfrontation. 
 
Venezuelas militär har inte vikit ner sig inför USA:s hot, som nu 
istället förlitar sig på sanktioner och undergrävande verksamhet. 
Samt ett mediakrig där USA och dess anhängare äger de 
dominerande medierna på bägge sidorna av Atlanten. Sanktionerna 
har kostat Venezuela 60 miljarder dollar och framkallat en allvarlig 
kris. De har, enligt experter i USA, orsakat tusentals venezolaners 
död på grund av att landet hindras från att köpa mediciner. 
Sanktionerna är en utsvältningsblockad i stil med en ”medeltida  
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belägring”, enligt FN:s förre observatör för Venezuela, Alfred de 
Zayas. 
 
Den kollektiva bestraffningen av ett helt folk som sanktionerna 
innebär, är folkrättsvidriga. Sanktioner och militära aktioner kan bara 
beslutas av FN. Allt annat är brott mot internationell lag. Och att USA 
skulle bry sig om venezolanernas välbefinnande är förstås lögn. Det 
räcker med att se på stormaktens blodiga historia, med installerande 
och stöd till diktaturer, utbildning av torterare och grova brott mot 
mänskliga rättigheter. 
 
Frontfigurer för Trumps aggressionspolitik är krigsförbrytare som 
Elliot Abrams, reaktionära hökar som John Bolton och hatiska 
högerpolitiker som Marco Rubio och Bob Menendez. 
 
Högerkrafterna i Venezuela har gett upp hoppet om att kunna störta 
landets regering av egen kraft. De vädjar därför till USA och dess 
allierade. De ber om ett militärt angrepp. Ett övergrepp mot sitt eget 
land!   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nej till USA:s statskuppsförsök i Venezuela! 
Nej till sanktionerna! 
Nej till inblandning- ja till självbestämmande! 
Yankee – Go Home! 
 

www.svensk-kubanska.se 
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