
Svensk	  skenhelighet	  när	  USA:s	  strypsnara	  dras	  åt	  	  	  
	  
Vid	  ett	  torgmöte	  I	  Caracas	  den	  23	  januari	  utropade	  sig	  	  oppositionsparlamentarikern	  Juan	  
Guaidó	  	  till	  Venezuelas	  president.	  Han	  gjorde	  det	  med	  hänvisning	  till	  att	  han	  var	  
tillförordnad	  talman	  I	  Venezuelas	  nationalförsamling.	  	  
Inom	  några	  minuter	  (!)	  följde	  så	  uttalanden	  från	  Donald	  Trump	  och	  USAs	  närmaste	  
allierade	  att	  de	  hädanefter	  betraktade	  Guaidó	  som	  landets	  legitime	  president.	  	  
Utrikesministrarna	  I	  EU	  var	  inte	  riktigt	  lika	  följsamma.	  De	  nöjde	  sig	  med	  att	  utfärda	  ett	  
ultimatum	  till	  president	  Nicolas	  Maduro:	  han	  fick	  åtta	  dagar	  på	  sig	  att	  gå	  med	  på	  att	  göra	  
om	  2018	  års	  presidentval	  annars…	  
Maduro	  förklarade	  sig	  villig	  att	  återuppta	  dialogen	  med	  alla	  delar	  av	  oppositionen	  och	  att	  
arbeta	  för	  ett	  tidigareläggande	  av	  parlamentsvalet,	  med	  alla	  tänkbara	  internationlla	  
garantier	  för	  att	  det	  skulle	  ske	  öppet	  och	  korrekt.	  
Det	  dög	  dock	  inte	  för	  EU-‐ministrarna.	  I	  måndags	  beslöt	  Sverige	  jämte	  sju	  andra	  EU-‐stater	  	  
att	  “betrakta	  Juan	  Guaidó	  som	  legitim	  ordförande	  för	  nationalförsamlingen	  och	  
interimspresident	  till	  ny	  presidentval	  hållits”.	  
	  
Ställningstagandet	  är	  redan	  ett	  halvt	  misslyckande,	  det	  blev	  inget	  gemensamt	  
ställningstagande	  från	  EU	  som	  avsikten	  var.	  Trots	  hårda	  påtryckningar	  beslöt	  ett	  antal	  
stater,	  däribland	  Italien	  och	  Grekland,	  att	  inlägga	  sitt	  veto	  mot	  att	  EU	  skulle	  ge	  Guaidós	  
självutnämning	  folkrättslig	  legitimitet.	  
De	  fyra	  EU-‐staternas	  ställningstagande	  har	  också	  avvisats	  av	  en	  överväldigande	  majoritet	  
av	  FN:s	  medlemsstater.	  	  För	  dem	  alla	  gäller	  att	  Nicolas	  Maduro	  är	  Venezuelas	  
konstitutionellt	  valde	  president	  för	  perioden	  2019-‐2025	  i	  kraft	  av	  det	  presidentval	  som	  
hölls	  I	  maj	  2018.	  	  
	  
Margot	  Wallström	  med	  flera	  ogilitigförklarar	  alltså	  det	  val	  som	  hölls	  I	  maj	  2018.	  De	  väljer	  
därmed	  att	  helt	  bortse	  från	  det	  brev	  som	  fyra	  renommerade	  brittiska	  valobservatörer	  
nyligen	  	  skickat	  till	  Fredericia	  Mogherini,	  EU:s	  talesperson	  I	  utrikespolitiska	  frågor	  
(https://venezuelanalysis.com/analysis/13899). Av brevet framgår att den centrala 
observatörsgruppen varit helt enig om att valet skett korrekt och utan partiskhet 
eller röstköp. Att utrikesministrarna och EU:s Mogherini på detta sätt bortser från 
gruppens argument är i sig mycket oroväckande. För var och en som närmare satt sig 
in I frågan är det direkt upprörande. 
 
 
Finns	  det	  överhuvudtaget	  någon	  författningsmässig	  grund	  för	  Guaidós	  pretentioner	  till	  
legitimitet?	  Nja,	  han	  åberopar	  en	  artikel	  enligt	  vilken	  talmannen	  I	  nationalförsamligen	  –	  
om	  landets	  president	  är	  oförmögen	  avv	  utöva	  sitt	  ämbete	  -‐	  kan	  förordnas	  att	  träda	  i	  
presidentens	  ställe	  tills	  nytt	  val	  genomförts	  (artikel	  233).	  	  
MEN:	  det	  är	  endast	  högsta	  domstolen	  I	  Venezuela	  som	  kan	  besluta	  att	  presidenten	  är	  
oförmögen	  att	  utöva	  sitt	  ämbete	  (artikel	  234).	  Detta	  har	  domstolen	  minst	  av	  allt	  gjort.	  
Istället	  är	  det	  är	  det	  nationalförsamlingen	  som	  sedan	  2015	  befinner	  sig	  i	  författningstrots!	  
Trots	  att	  valkommissionen	  underkände	  resultatet	  av	  parlamentsvalet	  i	  delstaten	  
Amazonas	  på	  grund	  av	  valfusk	  vägrade	  nationalförsamlingen	  att	  efterkomma	  högsta	  
domstolens	  uppmaning	  att	  genomföra	  ett	  omval.	  På	  grund	  av	  detta	  domstolstrots	  
suspenderade	  högsta	  domstolen	  nationalförsamlingens	  övriga	  beslut	  I	  väntan	  på	  att	  
fyllnadsvalet	  genomförts.	  
	  
Redan	  utan	  att	  ta	  ställning	  till	  rådande	  konflikt	  mellan	  2015	  års	  nationalförsamling	  och	  



övriga	  konstitutionella	  institutioner	  i	  Venezuela	  kan	  vi	  alltså	  konstatera	  att	  Guaidós	  
självutnämning	  saknar	  varje	  stöd	  I	  den	  venezolanska	  författningen.	  
	  
Och	  hur	  var	  det	  så	  med	  presidentvalet	  förra	  året:	  gick	  det	  rätt	  till?	  	  
	  
Det	  finns	  mycket	  man	  kan	  diskutera	  när	  det	  gäller	  Maduros	  sätt	  att	  hantera	  den	  
ekonomiska	  kris	  landet	  hamnat	  i,	  men	  det	  gäller	  absolut	  inte	  regeringens	  hållning	  till	  
demokratiska	  spelregler.	  Den	  har	  varit	  föredömlig.	  
Och	  det	  är	  av	  en	  uppenbar	  orsak:	  valfusk	  och	  kupper	  initierade	  av	  USA:s	  
utrikesdepartement	  eller	  säkerhetspolis	  har	  varit	  en	  regel	  snarare	  än	  undantag	  i	  denna	  
region	  så	  hårt	  pressad	  under	  USA:s	  hårdhänta	  stövel.	  Kommer	  ni	  ihåg	  kuppen	  mot	  
Honduras	  president	  Zelaya	  2016?	  Visste	  ni	  att	  hundratals	  aktivister	  avrättats	  efter	  
protester	  mot	  det	  valfusk	  som	  installerade	  ännu	  en	  USA:vasall	  2017?	  Nej,	  jag	  kunde	  just	  
tro	  det.	  
Just	  därför	  var	  Chavez	  så	  extremt	  nog	  med	  att	  upprätta	  valprocedurer	  som	  skulle	  
minimera	  möjligheterna	  till	  valfusk.	  De	  bygger	  på	  en	  kombination	  av	  elektronisk	  och	  
manuell	  registrering,	  på	  en	  biometrisk	  identifiering	  av	  väljarna	  och	  på	  en	  transparent	  
och	  fortlöpande	  redovisning	  av	  val	  sammanräkningarna.	  Detta	  för	  att	  undvika	  de	  
elektroniska	  manipulationer	  av	  röstsammanräkningen	  som	  blivit	  så	  vanliga	  i	  regionen	  
(Mexiko.	  Honduras,	  ..).	  
Den	  förre	  USA-‐-‐-‐presidenten	  Jimmy	  Carter,	  vars	  	  Carter	  Center	  var	  aktivt	  i	  utvecklandet	  av	  
dessa	  procedurer	  sade	  2006:	  ”Jag	  stödjer	  visserligen	  inte	  Chavez	  politik	  men	  av	  de	  92	  val	  
som	  vi	  i	  Carter	  Center	  övervakat	  skulle	  jag	  säga	  att	  proceduren	  i	  Venezuela	  är	  den	  bästa	  i	  
världen”.	  
	  
EU:s	  utrikesministrar	  uppmanade	  i	  början	  av	  den	  nu	  aktuella	  krisen	  till	  dialog	  mellan	  
regering	  och	  opposition.	  Uppmaningen	  kan	  förefalla	  sympatisk	  men	  den	  bortser	  helt	  
från	  den	  dialog	  som	  regeringen	  faktiskt	  bedrev	  med	  opposionspartierna	  under	  
förspelet	  till	  fjolårets	  presidentval.	  
På	  initiativ	  av	  Spaniens	  förre	  president	  José	  Luis	  Zapatero,	  Dominikanska	  republikens	  
förre	  president	  Leonel	  Fernandez	  och	  Panamas	  förre	  president	  Martin	  Torrijos	  inleddes	  
i	  maj	  2016	  en	  serie	  av	  inte	  mindre	  än	  150	  möten	  för	  att	  förbereda	  alla	  praktikaliteter	  
kring	  inkallandet	  av	  ett	  förtida	  presidentval	  under	  2018.	  Allt	  gick	  igenom:	  tidpunkten,	  
valförberedelserna,	  garantier	  för	  att	  valet	  skulle	  ske	  på	  ett	  transparent	  och	  ärligt	  sätt.	  
Alla	  olika	  delar	  av	  oppositionen	  deltog.	  Ett	  omfattande	  dokument	  utarbetades	  
gemensamt	  in	  i	  minsta	  detalj,	  ända	  till	  hur	  möblemanget	  skulle	  arrangeras	  vid	  den	  
offentliga	  presskonferensen.	  I	  januari	  2018	  var	  det	  klart	  för	  påskrift.	  
Men	  i	  sista	  ögonblicket	  kapsejsade	  överenskommelsen.	  Delar	  av	  oppositionen	  ville	  inte	  
längre	  underteckna	  det	  dokument	  de	  själva	  utarbetade	  under	  överinseende	  av	  bl.a	  
Zapatero.	  Vad	  hade	  då	  skett?	  Enligt	  Jorge	  Rodrigues,	  regeringens	  chefsförhandlare	  hade	  
oppositionens	  motpart,	  Julio	  Borges,	  nationalförsamlingens	  förre	  ordförande	  under	  
eftermiddagen	  fått	  ett	  telefonsamtal	  från	  Colombia,	  där	  Rex	  Tillerson,	  USA:s	  dåvarande	  
utrikesminister	  befann	  sig.	  Och	  plötsligt	  vägrade	  oppositionen	  att	  skriva	  under	  sitt	  eget	  
dokument!	  
I	  det	  läget	  beslöt	  valkommissionen	  att	  trots	  allt	  genomföra	  presidentvalet	  på	  det	  sätt	  
man	  varit	  överens	  om.	  	  En	  viktig	  del	  av	  oppositionen	  beslöt	  då	  att	  bortse	  på	  Tillersons	  
”vänliga	  råd”	  och	  ändå	  ställa	  upp	  med	  den	  kände	  oppositionsledaren	  Henri	  Falcon.	  Som	  
tredje	  kandidat	  framträdde	  Javier	  Bertucci,	  oberoende	  men	  med	  starkt	  stöd	  i	  den	  
evangeliska	  rörelsen.	  
	  
	  
Valproceduren	  byggde	  på	  en	  hög	  grad	  av	  öppenhet	  i	  förberedelserna.	  Valkommissionen	  



hade	  inför	  fjolårets	  presidentval	  inbjudit	  alla	  deltagande	  partier	  till	  14	  sammankomster	  
då	  allt	  genomgicks:	  upprättandet	  av	  röstlängder,	  genomgången	  av	  tekniska	  apparatur,	  
väljaridentifiering,	  utseende	  av	  valförrättare	  och	  observatörer.	  	  
Alla	  deltagande	  partier	  erbjöds	  att	  anmäla	  inhemska	  och	  internationella	  observatörer.	  I	  
samband	  med	  presidentvalet	  i	  maj	  förra	  året	  deltog	  2000	  internationella	  observatörer,	  
bl.	  annat	  officiella	  representanter	  från	  regionala	  organisationer	  och	  stater	  i	  Karibien.	  
Observatörsgruppen	  var	  enig	  i	  godkännandet	  av	  det	  sätt	  på	  vilket	  valet	  genomfördes.	  Det	  
framgår	  av	  det	  ovan	  citerade	  brevet	  till	  Mogherini.	  
Det	  skedde	  också	  på	  exakt	  samma	  sätt	  som	  vid	  parlamentsvalet	  2015,	  som	  alltså	  
oppositionspartierna	  vann.	  Är	  det	  bara	  när	  det	  blir	  “fel”	  resultat	  som	  valproceduren	  är	  
otillförlitlig?	  	  
	  
Trots	  att	  delar	  av	  oppositionen	  uppmanade	  till	  bojkott	  var	  valdeltagandet	  drygt	  46%,	  
betydligt	  högre	  än	  i	  de	  flesta	  länder	  i	  regionen,	  USA	  inbegripet.	  Maduro	  fick	  67,8	  %,	  
oppositionens	  Henri	  Falcon	  21%	  och	  den	  oberoende	  kandidaten	  Javier	  Bertucci	  11%.	  
Det	  förtjänar	  att	  påpekas	  att	  den	  andel	  av	  samtliga	  röstberättigade	  (30,7%	  )	  som	  
Maduro	  fick	  i	  detta	  val	  är	  betydligt	  högre	  än	  det	  stöd	  som	  Trump,	  Bolsonaro,	  Macri	  fick	  
när	  de	  valdes	  till	  presidenter	  i	  USA,	  Braslien	  och	  Argentina.	  Är	  de	  också	  illegitima?	  
	  
Trumpadministrationens	  	  argumentation	  är	  helt	  osammanhängande.	  Det	  gäller	  tyvärr	  
också	  EU-‐ministrarnas	  påståenden	  att	  presidentvalet	  2018	  skulle	  sakna	  
	  tillförlitlighet.	  	  Det	  skulle	  i	  så	  fall	  även	  gälla	  parlamentsvalet,	  som	  skedde	  med	  samma	  
metoder?	  I	  så	  fall	  är	  väl	  Guaido	  inte	  ens	  “legitim”	  som	  parlamentsledamot?	  
	  
USA:s	  utrikesminister	  Rex	  Tillerson	  motsatte	  sig	  sannolikt	  oppositionens	  deltagande	  i	  
valet	  förra	  året	  eftersom	  han	  inte	  var	  säker	  på	  att	  “rätt”	  personer	  skulle	  vinna.	  
Att	  Sverige	  	  nu	  tillsammans	  med	  andra	  USA-‐allierade	  ställer	  kravet	  att	  presidentvalet	  
ska	  ogilitigförklaras	  är	  en	  örfil	  riktad	  mot	  Zapatero,	  Trujillo	  och	  alla	  andra	  	  som	  
försökt	  	  finna	  en	  samlande	  utväg,	  byggd	  på	  respekt	  för	  demokratisk	  öppenhet	  och	  
folkrätt.	  	  
Det	  är	  att	  gynna	  de	  extremister	  i	  oppositionen	  som	  med	  USA:s	  totala	  stöd	  på	  allt	  sätt	  
vill	  förhindra	  fredliga	  lösningar.	  De	  kommer	  aldrig	  att	  nöja	  sig	  	  med	  mindre	  än	  att	  
landets	  folkvalde	  president	  kapitulerar.	  
Enligt	  författningens	  artikel	  233	  skulle	  den	  tillförordnade	  presidenten	  omedelbart	  
utlysa	  nyval	  att	  genomföras	  inom	  30	  dagar.	  Det	  säger	  en	  hel	  del	  om	  oppositionens	  
inställning	  till	  demokrati	  att	  Guaidó	  inte	  tagit	  minsta	  steg	  i	  den	  riktningen,	  som	  han	  
borde	  ha	  gjort	  om	  han	  brydde	  sig	  om	  författningen.	  	  
Istället	  har	  hans	  partifränder	  i	  (författningsstridiga)	  nationalförsamlingen	  den	  5	  
februari	  skyndat	  sig	  att	  stifta	  en	  ny	  lag,	  Statuto	  de	  Transicion	  Democratico,	  enligt	  vilken	  
interimspresidenten	  kan	  uppskjuta	  presidentvalet	  ett	  helt	  år	  under	  hänvisning	  till	  
“tekniska	  	  problem”!	  (https://venezuelanalysis.com/analysis/14304)	  	  
Guaidó	  skulle	  alltså	  få	  ett	  år	  på	  sig	  att	  regera	  med	  diktatoriska	  fullmakter!	  Omsorg	  om	  
demokratin?	  
	  
Om	  vi	  så	  lyfter	  blicken	  från	  författningens	  och	  presidentvalets	  konkreta	  detaljer	  så	  ser	  vi	  
strax	  till	  vad	  pratet	  om”	  interimspresient”	  ska	  användas.	  
De	  olagliga	  sanktioner	  som	  Trump-‐regimen	  riktat	  mot	  Venezuela	  kan	  nu	  skärpas	  till	  ett	  
veritabelt	  finansiellt	  strypgrepp	  	  Redan	  I	  november	  förra	  året	  vägrade	  Bank	  of	  England	  att	  
låta	  Venezuela	  använda	  den	  guldreserv	  som	  finns	  I	  bankens	  förvar	  till	  import	  av	  
livsförnödenheter	  under	  hänvisning	  till	  “oklara	  förhållanden”.	  	  Nu	  kräver	  USA	  att	  
guldreserven	  ska	  ställas	  till	  förfogande	  för	  den	  nye	  “interimspresidenten”.	  Venezuelas	  
amerikanska	  dotterbolag	  Citgo	  förvägras	  sända	  hem	  intäkterna	  av	  oljeförsäljningen	  
eftersom	  USA	  inte	  anser	  att	  Venezuelas	  statliga	  institutioner	  är	  “legitima”.	  Sedan	  Guaidó	  
utropat	  sig	  till	  “interimspresident”	  hävdar	  Trumpadministrationen	  	  att	  bolagets	  samtliga	  



tillgångar	  rätteligen	  tillhör	  Guaidos	  obefintliga	  “administration”.	  Guaidó	  har	  tackat	  för	  
stödet	  genom	  att	  utlova	  att	  amerikanska	  bolag	  ska	  få	  ta	  över	  landets	  oljetillgångar.	  
	  
Det	  har	  hittills	  inte	  gått	  riktigt	  som	  kuppmakarna	  tänkt	  sig.	  Trump	  säkerhetspolitiske	  
rådgivare	  John	  Bolton	  andades	  I	  förra	  veckan	  stor	  tillförsikt	  om	  att	  lördagens	  
demonstrationer	  skulle	  “visa	  armén	  var	  folkets	  hjärta	  låg”,	  underförstått	  göra	  dem	  mer	  
hjälpsamma	  genemot	  USA:s	  skyddsling	  .	  
Nu	  blev	  det	  inte	  riktigt	  så.	  Visserligen	  samlade	  Guaidós	  anhängare	  ett	  ansenligt	  antal	  till	  
stöddemonstrationer	  men	  de	  demonstrationer	  som	  samtidigt	  	  högtidligghöll	  20-‐årsdagen	  
av	  den	  bolivarianska	  revolutionen	  och	  till	  stöd	  för	  landets	  valde	  presiden	  var	  mångdubbelt	  
större.	  Det	  var	  säkert	  over	  en	  halvmiljon	  som	  mötte	  upp	  på	  Avenida	  Bolivar.	  Läste	  ni	  inte	  
om	  det	  i	  tidningarna?	  Nej,	  jag	  kunde	  just	  tro	  det.	  	  
	  
Nästa	  steg	  i	  den	  pågående	  statskuppen	  är	  att	  regissera	  	  humanitära	  hjälpsändningar.	  
Trump-‐administrationen	  som	  genom	  sina	  sanktioner	  orsakat	  en	  humanitär	  kris	  och	  
blockerat	  import	  av	  mediciner	  förklarar	  sig	  nu	  blöda	  av	  oro	  och	  omsorg	  om	  
venezolanernas	  hälsa.	  	  De	  har	  anslagit	  20	  miljoner	  dollar	  till	  hjälpsändningar	  som	  ställts	  
till	  “interimspresidentens	  “	  förfogande.	  
Det	  har	  ju	  lyckats	  väl	  tidigare,	  I	  Syrien,	  där	  sådana	  sändningar	  varit	  livsuppehållande	  för	  
islamister	  av	  mer	  eller	  mindre	  “moderat”	  slag.	  Hjälpen	  förutsattes	  administreras	  via	  Röda	  
Korset	  och	  samtidigt	  bli	  ett	  propagandavapen	  för	  Guaidó.	  	  
Röda	  Korset	  har	  dock	  tackat	  nej	  till	  att	  stå	  som	  förmedlare,	  de	  kräver	  att	  hjälpen	  passerar	  
via	  landets	  officiella	  myndigheter.	  Men	  så	  långt	  räcker	  förstås	  inte	  Trumps	  ömsinthet.	  Vi	  
lär	  därför	  snart	  	  få	  se	  snyftreportage	  om	  hur	  hjälpsändningar	  blockeras	  vid	  gränsen	  på	  
grund	  av	  de	  hårdhjärtade	  chavisterna.	  
	  
Hur	  det	  hela	  kommer	  att	  avlöpa	  är	  mycket	  svårt	  att	  säga.	  Kommer	  folkets	  lidande	  till	  slut	  
att	  utlösa	  ett	  inre	  sönderfall	  	  och	  våldshandlingar	  –	  eller	  kommer	  den	  förnuftiga	  delen	  av	  
oppositionen	  att	  ta	  emot	  Maduros	  utsträckta	  hand	  och	  gemensamt	  arbeta	  för	  att	  
genomföra	  ett	  nyval	  till	  parlamentet	  	  senare	  i	  år?	  
	  
En	  sak	  är	  dock	  säker:	  den	  överväldigande	  delen	  av	  FN:s	  medlemmar	  har	  fått	  sig	  en	  läxa.	  De	  
har	  sett	  hur	  totalt	  hänsynslöst	  USA	  förtrampat	  alla	  rimliga	  regler	  för	  folkrätt	  och	  
internationella	  ekonomiska	  avtal.	  De	  har	  också	  sett	  hur	  villigt	  inte	  bara	  USA:s	  vasaller	  i	  
Sydamerika	  utan	  också	  i	  Västeuropa	  anpassat	  sig	  till	  Trumps	  maktspråk.	  	  
Sveriges	  enda	  bidrag	  hittllls	  har	  varit	  att	  bidra	  till	  förtalet	  av	  Venezuelas	  
valmyndigheter.	  
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