
Hans tidigare uppgift var
att dränka gerillan i bly
från luften. Numera är
han ansvarig för den ide-
ologiska utbildningen i
Venezuela. Den före detta
överstelöjtnanten i flyg-
vapnet William Izarra
besökte nyligen Stock-
holm för att tala om den
pågående revolutionen.
Resan hit har varit lång.
Processen för hans egen del in-
leddes under hans tid i armén på
1970-talet. En kväll tillfångatogs
en kubansk officer som landstigit
tillsammans med medlemmar i
den vänstergerilla staten låg i
konflikt med. Händelsen var en
stor skandal på sin tid och rubri-
cerades som ett ”kubanskt inva-
sionsförsök”. William Izarra fick
som 19-årig soldat i uppgift att
förhöra kubanen.
– Jag gick in i förhöret med

uppgiften att försvara mitt land –
men kom ut med grubblerier.
Förhöret fick William Izarra att

ifrågasätta allt han lärt sig. Den
fängslade kubanen pratade om
antiimperialism, internationell
solidaritet och socialism. Nästa
morgon fann han kubanen skju-
ten i örat. Liket låg i sanden och
gömdes undan under dagen. Men
William Izarra stannade kvar i ar-
mén och sökandet fortsatte. Han
träffade så småningom andra ak-
tiva officerare som var kritiska,
bland dem en man vid namn Hu-
go Chávez. Resten är som man
säger – historia. 

Ny revolution
Idag finns ett minnesmärke på
stranden över den kuban som
sköts och William Izarra reser
runt i Europa för att tala om den
bolivararianska revolutionen. Till
Sverige kom han inbjuden av Re-
socal och Resolver.
Han trycker på att de vi ser i

Venezuela bara är början på en
mycket lång process. 
– Revolutionen är som en trap-

pa med över tjugo trappsteg. Vi är
på det andra. Revolutionen är än-
nu ett barn.
William Izarra menar att det

finns en ideologisk koppling mel-
lan Chávez parti, Femte republi-
kens rörelse (MVR), och de tidi-
gare försöken att erövra stat-
smakten (gerillarörelserna AR-
MA och MDR-200). Det som
skiljer är metoderna, nu går man
till val, men bränslet är samma re-
volutionära projekt. 
Men i vandringen uppför

trapp-stegen har man inte bara det
revolutionära arvet utan också en
ryggsäck i form av en reformis-
tisk politisk kultur. William Izar-
ra beskriver en motsättning inom
systemet mellan reformister och
revolutionärer. Den revolutionära
rörelsen är inte homogen. Den re-
formistiska delen agerar inte som
opposition men utgör ändå, på
sikt, just en sådan.
– I skärningspunkten mellan

dessa motsättningar byggs socia-
lismen för det 21:a århundradet
efter principer som kollektivism,
direkt deltagande, allas väl och en
social produktion. 

Presidentvalet viktigast
När William Izarra talar om soci-
alism kommer han ständigt in på
att det är ”Socialism för det 21:a
århundradet” han menar och inte
någon inklistrad öststatsmodell. 
– Det som sker i Venezuela är

inte kommunism, inte marxism.
Nej, det är något nytt. Det är soci-
alism för det 21:a århundradet. Vi
har vunnit makten för att ge den
tillbaka till folket.
Fokus nu är att bekämpa fattig-

domen och underutvecklingen –
inte borgerligheten. Balansakten

är ett huvudnummer. Driver man
det för hårt, för snabbt, kommer
man att kunna äventyra det vikti-
gaste, det breda stödet för den nu-
varande processen, i interna stri-
der. Det viktigaste nu menar Wil-
liam Izarra är att Chávez vinner
presidentvalet 3 december och att
folket blir medvetna om hotet
från USA.

Deltagande demokrati
– Att lära folk att läsa och skriva
handlar om så mycket mer än ba-
ra att utrota analfabetismen, det
är en del i ett större projekt för
delaktighet i politiken och en
förutsättning för att kunna få och
ta in en annan, en socialistisk bild
av vad som sker i världen. 
William Izarra pratar om en

ideologisk alfabetiseringsprocess
i vilken delaktighet är en av de
viktigaste byggstenarna. Sedan
2006 är han ansvarig för det ideo-
logiska utbildningscentra (CFI)
vars långsiktiga mål är att skapa
en ny statlig apparat baserad på
deltagardemokratiska principer. 
Vägen dit går genom studie-

cirklar för gräsrötter, sociala rö-
relser och lokala ledare i vilka
man lär ut principerna för delta-

gardemokrati på lokal nivå. Den
vägledande ideologin är att göra
statsapparaten till ett folkligt
verktyg
– Reformismen finns i struktu-

rerna, säger William Izarra.
Nästa år hålls det i Venezuela

en ideologisk kongress där flera
framtidsfrågor ska diskuteras.
William Izarra själv har idéer om
att lägga fram förslag för att ska-
pa ett enhetligt parti, men säger
också att detta är något som första
måste diskuteras grundligt och att
det inte är något som står på dag-
ordningen.
– Idén handlar om att skapa en

organisation som ska ge folk
makten, inte ett verktyg för att
styra befolkningen. 

Hotet från USA
Som före detta militär har han en
tydlig analys av vad som sker om
USA anfaller. 
– Ingen stormakt skulle kom-

ma till vårt försvar. Handelsrela-
tioner betyder inte militära allian-
ser. Vid en sådan situation räknar
vi bara med oss själva. 
William Izarra berättar att den

venezuelanska armén idag anpas-
sar sig för att kunna möta ett så-

dant hot. Landets armé stärks ge-
nom nya vapen samt genom att
banden förstärks mellan det mili-
tära och civila samhället. Han lyf-
ter också fram Kuba som exem-
pel på hur ett starkt och enat folk
kan förhindra att landet invade-
ras.
– Angriper USA kommer de att

dras in i ett gerilla krig. Det går
att vinna mot en stark militärmakt
genom att lita till folket: Se på Ho
Chi Minh och Vietnam, Hizbol-
lah eller det irakiska motståndet. 

Stora förväntningar
William Izarra är medveten om
att kraven och förväntningarna på
Venezuela är enorma. Inte bara
från Latinamerika utan även glo-
balt. Hans budskap är att den Bo-
livararianska revolutionen inte är
en resa från a till b. De byggste-
nar man nu har, den statliga mak-
ten och ideologin, kommer att va-
ra de verktyg man använder för
att förnuftigt klättra vidare.
– Bush har sagt att Chávez inte

är ett militärt problem – utan ett
hot mot demokratin. För att för-
svara oss fördjupar vi demokratin
ytterligare.
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William Izarra om bygget av socialismen i Venezuela:

”Vi har fått makten för att 
ge den tillbaka till folket”

�� ��  Den 3 december ska venezuelanerna
välja president för de kommande sex åren.
Efter snart sju år vid makten har sittande
vänsterpresidenten Hugo Chávez ett starkt
folkligt stöd. Alla opinionsmätningar visar

att Chávez kommer att vinna överlägset
över högerkandidaten Manuel Rosales. 
Men oppositionen har tidigare visat att de
inte accepterar demokratin utan är beredda
att störta Chávez med våld. Under valkam-

panjen har flera sabotageförsök avslöjats.
Vi återkommer till situationen inför valet
i nästa veckas Proletären. Nedan möter vi
William Izarra, chef för den bolivarianska
revolutionens utbildningscenter.

– Att lära folk att läsa och skriva handlar om så mycket mer än bara att utrota analfabetismen, det är en del i ett större projekt för
delaktighet i politiken och en förutsättning för att kunna få och ta in en annan, en socialistisk bild av vad som sker i världen, säger
William Izarra, chef för den bolivarianska revolutionens utbildningscenter i Venezuela, som nyligen gästade Stockholm.




