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I väntan på nationella
valkommissionen beslut
om folkomröstning eller
ej trissas stämningarna i
Venezuela upp. Regeringen Chávez visar upp
oppositionens fusk med
namninsamlingen, medan oppositionsledarna
åker till USA för att få
stöd.
Det har nu gått snart två månader
sedan oppositionen samlade in
namn bakom kravet att genomföra en folkomröstning om vänsterpresidenten Hugo Chávez ska avgå i förtid eller sitta kvar mandatperioden ut till 2006. Den nationella valkommissionen förklarade
i helgen att den först i mars kommer att fatta det definitiva beslutet
i frågan. Orsaken är att namnlistorna måste granskas igen.
Anhängarna till den bolivarianska revolutionen och den folkvalde presidenten Chávez anklagade
redan i december oppositionen för
att använda otillåtna påtryckningsmetoder. Till exempel hotade kapitalister och oppositionella
borgmästare och guvernörer de
anställda med sparken om de inte
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Venezuela:

Oppositionens fusk avslöjat
skrev under namninsamlingslistorna.
Nu har regeringsanhängarna
offentliggjort åtskilliga bevis för
det bedrägeri oppositionen, som
främst har stöd hos landets välbärgade minoritet, gjort sig skyldig
till

Underskrifter från döda
I tv-programmet Aló presidente
visade presidenten själv upp kopior på namnlistor innehållande
namn på döda och minderåriga.
En man vittnade om att hans döda
fru gjort bedriften att skriva under.
Handstilen avslöjar dessutom att
tusentals och åter tusentals av
namninsamlingsbladen fyllts i av
en och samma person, trots att
vallagarna säger att varje person
måste fylla i uppgifterna själv.
Det är inte första gången oppositionen fuskar. Samma sak skedde i namninsamlingen för ett år
sedan, som valkommissionen un-

derkände. Då var, precis som nu,
organisationen Sumate inblandad.
Denna så kallade NGO sponsras
av den amerikanska regeringen.
Medan regeringen Chávez vill
bjuda in fler internationella observatörer till granskningsarbetet och
lovat att följa valkommissionen
utslag, väljer ledaren för den korrupta fackföreningsrörelsen CTV,
Manuel Cova, att besöka Vita huset. Att diskussionerna rör sig om
hur man ska avsätta Chávez står
lika klart som när CTV besökte
Washington inför kuppförsöket
2002.
Vissa oppositionella grupper
går dock längre och kräver öppet
en väpnad intervention av USA.
Risken för att oppositionen tar till
våld och försöker skapa kaos är
stor. För även om det skulle bli en
folkomröstning om Chávez, är
stödet för bolivarianska revolutionen starkt hos den fattiga folkmajoriteten. Chávez har snarare
stärkt sin ställning när satsningar-

na på utbildning, hälsovård, bostäder, subventionerad mat för de
fattiga, jordreformen och så vidare börjat bära frukt.

Beslag av ammunition
Förra året genomfördes flera terrordåd, och såväl bondeledare
som en facklig ledare har mördats. I förra veckan avslöjade tullen i Maracaibo en illegal sändning av 50000 ammunitionsmagasin till AK-47-gevär. Containern
var skickad från Miami, känt för
att samla de mest reaktionära elementen från Latinamerika, inklusive ett antal högermilitärer från
Venezuela.
Chávez har dock påpekat att det
inte längre är år 2002. Denna gång
står den revolutionära regeringen,
folket och den väpnade styrkorna
beredda på nya kuppförsök.
PATRIK PAULOV
patrik.paulov@proletaren.se

I tv-programmet Aló presidente
gav Chávez bevis på oppositionens fusk. En man berättade att
han hittat sin döda fru bland undertecknarna på en namnlista.

Nästa Världsungdomsfestival hålls i Venezuela
I augusti 2005 kommer
den 16:e Världsungdomsfestivalen att äga
rum i Caracas, Venezuela. Beslutet av WFDY
(World Federation of Democratic Youth) att arrangera festivalen i Venezuela är logiskt med tanke på den pågående Bolivararianska revolutionen
i landet.
För var ska världens största antiimperialistiska ungdomssamling
äga rum, om inte i det land som på
senaste tiden kraftigt utmanat imperialismen?
De kubanska ungkommunisterna (UJC) som drar ett stort organisatoriskt lass i festivalarbetet menar att en festival i Venezuela blir
ett svar på USA:s attacker mot
landet och kontinenten.
– Våra tiotusentals frivilliga
doktorer och andra kubaner i landet kommer att entusiastiskt motta beskedet om att festivalen arrangeras i Venezuela, säger Otto
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Den svenska delegationen på Världsungdomsfestivalen i Havanna 1997 och RKU-deltagarna i Alger 2001. Nu är förberedelsearbetet inför festivalen i Venezuela sommaren 2005 i full gång. De venezuelanska värdarna räknar med att ta emot 20000 ungdomar som kommer till Caracas.
Rivero, förste sekreterare i UJC.
På plats i Venezuela kommer
framför allt de venezuelanska
ungkommunisterna, tillsammans
med ”Femte republikens ungdomar” (Femte republikens rörelsen
är det parti Hugo Chávez grundat), att vara värdar för världens
progressiva ungdomsorganisationer. Två organisationer som tillsammans med folket slagit tillbaka ett amerikanskt kuppförsök
och en arbetsgivarlockout är helt
klart både lämpliga och värdiga

Festival för anti-imperialism och solidaritet
■
Världsungdomsfestivalen
(VUF) arrangerades för första
gången i kalla krigets kölvatten
i Prag 1947. Sedan dess har den
ägt rum ytterligare 15 gånger,
via städer som Moskva, Helsingfors, Pyongyang, Berlin,
Warszawa och Wien, fram till
1997 års festival i Havanna och
sommaren 2001 i Alger.
Temat har alltid varit anti-imperialismen och solidariteten
mellan folken. Efter östsocialismens fall har festivalen nya förutsättningar. Många tvivlade på
dess framtid, men den 14 festi-

valen i Havanna 1997 och sedan
den första festivalen på afrikansk mark 2001 var ett hårt
slag mot dessa. 2005 äger den
16:e festivalen rum i Venezuela.
• Är du intresserad av att resa
med RKU till den 16:e Världsungdomsfestivalen.Hör av dig:
rku@rku.nu, 031-244417.
• För mer information om Venezuela, beställ broschyren
”Revolutionens
Venezuela”
från KPML(r) boklager på tel:
031-142634
eller
e-post:
kpmlr.boklager@kpmlr.se eller
se www.kpmlr.se.

arrangörsorganisationer.
Vid bägge tillfällena har folklig
mobilisering slagit tillbaka reaktionen och det är till denna folkliga mobilisering som festivalen
med sina tiotusentals deltagare
kan bidra.
– Ert arbete med att organisera
festivalen i mitt land kommer att
hjälpa oss i kampen med att konfrontera imperialismen, sa Wikénfred Oliver från ”Den femte republikens ungdomar” när det blev
klart att Venezuela valts som plats
för festivalen.

20 000 ungdomar
Världsungdomsfestivalen är ett så
stort projekt att hela den venezuelanska staten och framför allt
myndigheterna i Caracas kommer
att dras in i arbetet. Man räknar
med att kunna ta hand om 20000
ungdomar från hela världen.
Det första förberedelsemötet på
internationell nivå kommer att
hållas i början av sommaren, men
WFDY:s ordförande Miguel Madeira menar att man inte behöver
vänta på det mötet.
– Ingen ska vänta till dess, arbetet med att sprida budskapet om
festivalen och få många lokala,
nationella och internationella
ungdomsorganisationer att börja

bygga den börjar omedelbart.
Så kallade nationella förberedelsekommittéer kommer nu att
bildas i länder över hela världen.
Vid den förra festivalen 2001 tog
Revolutionär
Kommunistisk
Ungdom ett initiativ till en svensk
förberedelsekommitté som till
slut innefattade: RKU, Proletären
FF, Ung Vänster och Young Socialists. Totalt reste 20 personer till
Algeriet 2001
varav 14 var
från RKU och
Proletären FF.
Den svenska
förberedelsekommittén inför festivalen
2005
har
Staffan
många förutSnitting, RKU
sättningar att
innefatta fler
organisationer och bli riktigt mäktig.
– RKU ligger i startgroparna
och kommer så småningom att
mobilisera hela förbundet för att
arrangera möten om festivalen,
säger RKU:s internationella sekreterare Staffan Snitting.
– Genom vårt festivalarbete
2001 och våra brigadresor till Kuba och Venezuela på senare år
kommer vi att kunna arrangera en
mängd offentliga möten för att be-

rätta om festivalen, revolutionens
Venezuela och om Latinamerika,
fortsätter han.

Mot Irak-ockupation
På WFDY:s möte diskuterades
också frågan om USA:s ockupation av Irak och ett uttalande antogs som stödde det irakiska folkets kamp mot ockupanterna. Ett
annat uttalande stödde DFR Koreas rätt att försvara sig mot USA:s
attacker och deras rätt att som ett
led i detta försvar utveckla kärnvapen antogs också. I ett tredje uttalande solidariserade sig WFDY
med kolgruvearbetarna i Utah och
krävde deras rätt till facklig organisering.
– Det är alltså inget tandlöst eller politiskt urvattnat WFDY som
nu mobiliserar sina medlemsorganisationer och övriga till en festival i revolutionens Venezuela.
Tvärtom är det en politiskt vass
organisation som kan sätta kraft
bakom orden och som inte kompromissar med kraven: För fred
mellan folken, mot imperialismen, avslutar Staffan Snitting och
lovar att se till att så många unga
svenskar som möjligt åker till Venezuela 2005.
MARTIN SCHIBBYE

