
Venezuela – en nagel i ögat 
för världens makthavare
 
Dom senaste dagarna har svensk media lagt ner åtskillig energi 
på att ondgöra sig över att det venezolanska TV-bolaget RCTV:s 
licens för marksända sändningar inte förlängs. Vad i historien är 
det egentligen som upprör?

I december återvaldes Venezuelas president Chávez med hela 63 
procent av rösterna. Ett val som erkänns som fullt demokratiskt av så 
väl oppostion som internationell media. Just folkets stora deltagande i 
samhället har gjort att politiken vridits till vänster. Pengar omfördelas 
från rik till fattig i sattsningar på bostäder, sjukvård, arbete och utbild-
ning. I dag står Socialismen på dagordningen och tidigare privatiserade 
företag återförs i gemensam ägo.

I samma utsträckning som utvecklingen i Venezuela sprider hopp till 
världens folk skrämmer den makthavarna. Det Venezolanska folket vi-
sar att en annan värld är möjlig och det är farligt!

2002 försökte kuppmakare med USA-stöd avsätta den folkvalda re-
geringen. Kampanjen fortgår genom ekonomiskt sabotage och våld. 
Massmedia i Venezuela som till överväldigande del ägs av ett fåtal 
mångmiljadärer gör sitt för att sprida lögner och förtala regimen, något 
som svensk media har hakat på.

I Veckan har man kunnat läsa åtskilligt om att Chávez stänger ner TV-
bolaget RCTV och att landet där med håller på att bli en diktatur. I själva 
verket handlar det om en licens för marksändningar som inte förlängs 
- bolaget kan fortsätta sända via kabel eller satelit. 

RCTV deltog aktivt i militärkuppen 2002. Först uppmanade de tittarna 
att delta i kuppen och när den väl genomförts var budskapet i kanalen 
att Chavez avgått frivilligt och man visade inget av folkliga protester. 

Nu anser regeringen i Venezuela att det mest gynsamma för landet är 
att inte förlänga bolagets licens för att på så vis ge möjlighet för star-
tandet av en ny kanal som drivs av den rika floran av folkrörelser. Vad 
är det som är så upprörande i det?

Engagera dej i Hands off Venezuela!  

www.handsoffvenezuela.se
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