
Mediakampanj bekämpar 
vänsterpolitik i Venezuela

Om du följer nyhetsrapporteringen i tidningar, i radio och TV känner du säkert igen 
något av följande påståenden om Venezuela och dess president: ”Chavez är diktator”, 
”Chavez centraliserar makten”, ”i Venezuela tvingas media till självcensur”. 

Ändå har Chavez presidentskap och hans politik sedan 1998 bekräftats i tio val och folk-
omröstningar. Detta är val som har godkänts som demokratiska av internationella obser-
vatörer. ”Konstitutionen garanterar yttrande- och tryckfrihet. Förutom en statlig TV-
kanal och några mindre tidningar domineras medierna av oppositionen. Mycket kraftig 
kritik mot regeringen och framför allt president Chavez är ofta förekommande i privat 
media” (Utrikesdepartementet: Mänskliga rättigheter i Venezuela 2006). 

I själva verket speglar mediarapporteringen om Venezuela att personer med makt att 
göra sin röst hörd ogillar vänsterpolitiken i landet. Global media domineras av ett fåtal 
stora företag och enskilda journalister har lite utrymme att själv kolla fakta. 

Vad som gör Venezuela särskilt brännande just nu är att venezolanerna 2 december 
röstar om en ny konstitution. Förslaget till förändring handlar bland annat om att ge-
nomföra 36-timmar arbetsvecka och att lagstadga människors rätt att direkt utöva makt 
genom stormöten i bostadsområden, byar och på arbetsplatser. I media har det hävdats 
att det är Chavez som ändrar konstitutionen men det är det alltså folket som gör. Det 
har också hävdats att förändringarna syftar till att göra Chavez till president på livstid. 
I själva verket innebär förändringarna att Chavez kan bli omvald precis som en svensk 
statsminister kan. 

Venezuela har visst stora problem med sådant som fattigdom, korruption och polisvåld. 
Men det viktiga är att miljoner människor i Venezuela är på fötter och tar strid mot 
dessa problem. När samhällseliten 2002 med USA: s stöd genomförde en militärkupp 
återinrättade folket i en resning demokratin. Det farliga med smutskastningskampanjen 
i media är att sådana kupper i framtiden utan internationella protester kan komma att 
lyckas. Därför behövs Hands off Venezuela-kampanjen. 

Engagera dig du med! Kontakta oss på info@handsoffvenezuela.se, eller gå in på hemsidan 
och kontakta en ”Hands off Venezuela”-grupp nära dig. Ladda ner vårt studiecirkelmaterial och 
lär dig mer tillsammans med dina kompisar. Starta upp en egen ”Hands off Venezuela”-grupp. 
Skicka in artiklar och rapporter från solidaritetsaktiviteter till hemsidan. Ta upp uppropet, på 
baksidan av flygbladet, i en fackklubb eller politisk förening där du är aktiv. 

www.handsoffvenezuela.se
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Upprop till den svenska arbetarrörelsen:

Hands off Venezuela
I Latinamerika sprider sig en revolution mot nyliberalismens härjningar. I centrum står 
Venezuela. Det som händer där går på tvärs med den nedskärningspolitik som politiker, 
ekonomer och förståsigpåare år ut och år in beskrivit som nödvändigt. I detta fattiga land 
omfördelas rikedomar och makt. Det byggs bra bostäder med vatten och avlopp till vanligt 
folk, analfabetismen har utrotats, fattiga ges tillgång till gratis sjukvård och jord delas ut 
till jordbrukskooperativ.

En bred diskussion om hur ett socialistiskt samhälle ska byggas pågår. Den gamla statsap-
paraten ersätts av nya strukturer som folket själva bygger upp och kontrollerar. Kapitalets 
makt bryts genom förstatliganden och genom att arbetarna på arbetsplatserna tar över 
kontrollen.

Ett privilegierat skikt - storföretagens ägare och höga statstjänstemän - bjuder våldsamt 
motstånd mot förändringarna. 2002 utfördes med stöd från USA ett försök till militärkupp 
och därpå en storlockout. Detta fortgår i en hetskampanj i internationell media och olika 
former av våld och ekonomiskt sabotage. 

Utvecklingen i Venezuela är intimt förknippad med arbetarrörelsens framtid i hela 
världen. Revolutionen i Venezuela sprider hopp – den visar att en annan värld är möjlig. 
För att försvara den behövs den internationella arbetarrörelsens solidaritet.

Därför vill vi med detta upprop:

– Visa vår solidaritet med revolutionen i Venezuela

– Säga nej till USA:s och andra internationella krafters attacker mot folket i Venezu-
ela.

– Ge vårt stöd till Venezuelas fackliga centralorganisation UNT.

– Uppmana till en konferens där arbetarrörelsens solidaritetsarbete med Venezuela 
utvecklas.

Kommunal Stockholm sektion 28 
SSU-Facken Stockholm 
Ung Vänster Storstockholm 
Ung Vänster Skåne 
Hands off Venezuela 
Ung Vänster Angered

Maila stödjande organisationer och personer till:  
info@handsoffvenezuela.se

www.handsoffvenezuela.se www.handsoffvenezuela.se
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