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Enkelt å reise til Cuba

Cubas Ambassade
Oscar de los Reyes Ramos

Oscarsgate 78 B,  1. etg., 0244 Oslo
tlf. 2308 3260   faks: 2308 3261 e-post: enoruega@online.no

www.embacuba.no/consulado

Turistvisum
Som turist trenger du et turistvisum.

Send på mail til
teenger2@online.no 
eller post
Terje Enger, Grimesvingen 7, 
2866 Enger:

• Adresse og telefonnummer

• Kopi av relevante sider i passet
(passnr. og navn)

Faktura på kr. 475,- vil bli tilsendt.
Du kan overføre pengene til 
bankkonto 0539 59 97426
(Cubaforeningen) 

Merk betalingen med hvem den 
er for.

Visum sendes pr. post
Gjelder for forretningsreisende, 
journalister, studenter, folk med 
familie i Cuba og andre som ikke 
reiser som turister.

1. Innledning av prosedyren:
- send faks til eller brev til Cubas 
ambassade (se over for adresse)
- kopi av relevante sider i passet 
(passnr. og navn)
- navn på dem du ønsker å besøke
- dato og varighet for besøket

2. Fyll ut visumformularet du mottar 
fra ambassaden, og vedlegg et 
passfoto. Dette formularet må du 
sende i posten, og på forhånd på 
faks.

3. Om du ønsker visumet tilsendt 
med post, sender du passet ditt 
rekommandert sammen med 
søknadsskjemaet du fikk fra 
ambassaden og kopi av betaling 
for visumet. I tillegg må du ved-
legge frankert konvolutt 
(rekommandert) for tilbakesending 
når du får visum.

4. Visumsøknad må gjøres 30 dager 
på forhånd.

Kostnaden ved visum vil bli opplyst av
konsulatet. Betalingen for dette gjøres
til bankkonto 7058 05 79556 eller med
bankremisse. Bestill søknadsskjema
ved å sende adressert og frankert
svarkonvolutt, og du får skjema til-
sendt (se over for adresse).

Bemerk:
Du kan søke om visum ved direkte

henvendelse til Cubas ambassade

(adr., tlf. og faks: se ovenfor).

Åpningstider fra kl. 09.00 til 12.00,

mandag - torsdag. 

Juli og august stengt.

Kontakt Cubaforeningen

www.cubaforeningen.org

cubaforeningen@gmail.com

CUBASENTERET
er stedet om du ønsker

OPPLYSNINGER I
FORBINDELSE MED CUBA

• om feriemål (herlige badestrender,
dykking, surfing, fisking, fjell-
vandring m.m.)

• som «base» for andre reisemål i
Karibia eller Mellom-Amerika

• for studier (spansk, musikk, kultur
m.m. universitet, høgskole)

• for forretningsreise, konferanser, 
seminarer m.m.

• for helseturisme
• for temareiser
• for abonnement på cubanske tids-
skrifter

• for den årlige arbeids- og studie-
brigaden

• for solidaritetsarbeid, hjelpe-
prosjekter m.m.

• om Cubaforeningen i Norge
• og generelle opplysninger

Her kan du også få kjøpt
cubansk litteratur m.m.

Cubaforeningen i Norge
Grønland 12, 
0188 Oslo

www.cubaforeningen.org
cubaforeningen@gmail.com

Kto. 7874 06 88315
Humanitær hjelp: Kto. 0540 07 42776

Redaktør/kontakt:
E-post: teenger2@online.no

Telefon: 41 60 42 87
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Leder

Er alt bra nå? 
Cuba er ikke så mye i mediene for tiden. 
Det er ikke bare på grunn av alle tiders mest
idiotiske valgkamp. Det kommer også av at
journalistikken forfaller og ikke gidder å kontrol-
lere kilder eller skrape litt i overflaten. Når det
gjelder Cuba så forstår de ikke at implemente-
ring av den såkalte Title 3 i Helms Burtonloven
er en alvorlig skjerpelse som rammer landet og
folket, eller de vil ikke forstå! Våre kamerater i
EU prøver å endre EUs politikk og holdninger og
vi ønsker dem lykke til med det, Det er en kamp
vi i Cubaforeningen kjenner godt. Medlemmene
har vært særdeles aktive på leserinnlegg, som
ikke alltid kommer inn i aviser og TV, men som
tross alt har ertet på oss skribenten Jan Jørgen
Skartveit som undertegner seg lektor. Hvis han
underviser fortsatt, vil han fordumme elevene
og derved produsere enda mer sprøyt.

Etter min mening henger hr. Skartveit fast i
gammel Mccarthyisme og Reaganisme, noe som
hans angrep på Cuba og øyas historie viser
klart. Vi kommer ikke til gi ham ytterligere 
oppmerksomhet. 

Det som er veldig viktig for Cuba nå er å få
avklart situasjonen i Venezuela med seier for
den Bolivarianske revolusjonen. Uten en slik
seier vet vi at Cuba og Nicaragua er utpekt som
de neste som USA vil regjere alene. Det kan bli
et blodbad hvis ikke resten av verden manner
seg opp til å ta et oppgjør med USA. 

Latin-Amerika har lenge vært i stor framgang i
det sporet som Fidel og Hugo Chavez la opp.
Folk fikk det bedre men alle disse landene har
oligarker som eier nesten alle mediene.
Oligarker er lydige til banker, kapitalister (som
de selv) og USAs regjeringer. Til sammen har de
svekket alle de samarbeidsinstitusjonene som
ga framgangen. Se vår artikkel om Limagruppa. 

Se også det vi skriver om Colectivos som i Urix
ble beskrevet som småkriminelle motorsykkel-
bander.

Håper du liker bladet, verv gjerne noen
abonnenter og medlemmer til foreningen.

Terje Enger, redaktør

Lasse Efskind forteller fra sykkeltur 
på Cuba i sommer

Når: Onsdag 9. oktober -kl 1800
Hvor: Skatten Tøyen 
(Hagegata 22 like ved Tøyen t-banestasjon)

Cubaforeningen inviterer til åpent møte 

Sykling på Cuba for kulturell forståelse - 
Vennskap mellom det cubanske og norske folk

Foto: Shutterstock
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USAs president, Donald Trump, har igjen vist forakt for inter-
nasjonal lov og brutt grunnleggede charter i FN, ved å signere en
ordre som utvider den økonomiske, og kommersielle blokaden 
mot Republikken Venezuela.

Ikke fornøyd med skaden han allerede har forårsaket med inndragning
og tyveri av venezuelanske midler og deres viktigste inntektskilder fryser
han den venezuelanske regjeringens eiendeler i USA og forbyr enhver
økonomisk transaksjon med den legitime regjeringen til President
Nicolás Maduro.

Tiltaket, som tilsvarer de som er vedtatt mot Cuba, Iran og Nord-Korea,
fører til ytterligere lidelser for den venezuelanske befolkningen og med
det klare formål å styrte den demokratisk valgte regjeringen, som fikk
68% av stemmene. USAs hensikt er å tilegne seg kontroll over de 
enorme naturlige rikdommer og ressurser som finnes i Venezuela.

Vassalen Juan Guaidó gratulerte Trump med tiltakene mot sitt eget folk.

Trump og hans hauker gjentar at «alle muligheter er på bordet», en klar
hentydning til evt. militær intervensjon. Denne trusselen har feilet i 
8 måneder på grunn av motstanden fra det venezuelanske folk og deres
bolivarianske nasjonale væpnede styrker som de ikke har vært i stand
til å splitte.

Samtidig med at de nye tiltakene ble annonsert, pågikk en internasjonal
konferanse sammenkalt av Limagruppen i Peru, der USA, i sin antatte
rolle som "observatør", designet veikartet. Blant deltakerne, den mest
avskyelige og mest krigerske av Trumps rådgivere, John Bolton, som i
sin tale løy om at Maduro brukte dødsskvadroner, trent og utstyrt av
Cuba, for å kidnappe, fengsle, torture og drepe nesten 10 000 av sine
innbyggere. Lima møtet endte i ingenting, med fravær av mer enn 
halvparten av de inviterte gjester. Det fungerte bare som en scene for
amerikanske trusler og utbrudd mot de som ikke bøyer seg for deres
interesser.

Vi krever at Bolton fremlegger bevis på sine løgner, og vi forteller ham
at folk ikke er uvitende, vi vet veldig godt hvem som bruker døds-
skvadroner og leiesoldater til å myrde forsvarsstyrker på kontinentet 
og rundt om i verden.

"Det krever mye mer enn en supermacho i en valgkamp, eller en gam-
meldags krigs hauk (...), for å endre frihetsprinsippet som Simón Bolívar
skapte og som ble gjenskapt av kommandør Hugo Chávez." Den venezue-
lanske utenriks minister Jorge Arreaza sa: "Vi vil ikke tillate denne 
tendensiøse eskaleringen av aggresjon for å påvirke prosessene i den
politiske dialogen i landet. Det er vår urokkelige vilje å nå nasjonale
avtaler i ulike dimensjoner, for ytterligere å styrke demokratiet og
garantere folk retten til å leve i fred ".

Cuba, Russland og Kina var de første til å reagere: "Det er plyndring,
ran, og brutal aggresjon mot Venezuela," skrev den cubanske presiden-
ten Miguel Díaz Canel på Twitter, og la til: " En feig aksjon mot 
venezuelanske eiendeler er reaksjonen på Washingtons frustrasjon i 
møte med motet og motstanden i den bolivarianske revolusjonen," og
gjentok Cubas solidaritet med folket i Venezuela og president Nicolas
Maduro.

Det russiske Utenriksdepartementet beskrev blokaden av venezuelanske
eiendeler fra USA som en handling av "økonomisk terror," og understre-
ker at tiltaket ikke har rettslig grunnlag. "Etter mange nederlag i det
militære maktforsøket i Venezuela, satser Washington på forverring av
den sosiale og økonomiske situasjonen som styres av prinsippet om ' jo
værre, jo bedre ' påvirker restriksjonene, fremfor alt, de mest sårbare
lagene av samfunnet, de eldre, de syke og barn. Denne diskriminerende
linjen er en utfordring for hele systemet med internasjonale relasjoner
ved å etablere ensidige straffetiltak som en daglig norm er klart imot
humanitære og menneskerettslighets verdier. Vi minner USA om at ingen
stat har rett til å diktere sin vilje gjennom økonomisk undertrykkelse."

Vi fordømmer den brutale grusomheten 
USA utøver mot Venezuela
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Gjennom sitt utenriksdepartement rådet Kina USA til å «lære av sin his-
toriske lekse» og «forlate sine planer om å skape dissens i det venezue-
lanske samfunnet».

EU minnet om at de motsetter seg anvendelsen av restriktive tiltak som
de nylig er blitt pålagt av USA overfor Venezuela. "Vår posisjon er godt
kjent, vi motsetter oss anvendelse av ensidige tiltak."

På sin Twitter-konto, ba president Nicolás Maduro om folkelig enhet,
motstand og mobilisering for å konfrontere økonomisk og politisk terro-
risme i denne nye fasen av aggresjon. "Vår voldsomme motstand og evne
til kamp er nøkkelen til å konfrontere denne kriminelle aggresjonen av
imperialisme. Vi har en slektslinje av frigjørere, fornuft og moralsk kraft.
Stilt overfor den utpressing og tvang de forsøker å påtvinge oss, vil
FANB (landets forsvarsstyrker) forbli fast og urokkelig i sin demokratiske
overbevisning; de vil aldri overgi seg på grunn av keiserlige trusler."

Delcy Rodriguez, vice presidenten, sa: «Jeg oppfordrer til nasjonal
enhet, for landets produktive styrke for å garantere fremtiden, og 

utvikling av nasjonen. Det er den eneste måten. Vi må utvide suvere-
niteten og matsikkerheten, sammen skal vi beseire den ulovlige aggre-
sjonen fra myndighetene i USA. Hun la til at det er "en trussel mot 
privat sektor på en global skala. Alle land som har ressurser i USA, bør
være bekymret."

Den internasjonale komitéen for fred, rettferdighet og verdighet gjentar
sin totale solidaritet med folket i den bolivarianske Republikken
Venezuela og den legitime presidenten Nicolás Maduro. Vi ber om et
vedvarende press for å stoppe dette åpenbare brudd på rettighetene til
folket i Venezuela.

La oss bruke vårt eget språk: La oss bekjempe med all vår kraft det 
reaksjonære regimet til imperiet.

Solidaritet og internasjonal mobilisering med den heroiske befolkningen
i Venezuela og deres legitime regjering!

10. august 2019 (Oversatt av Terje Enger)
(Denne komiteen er USA-basert opposisjonell)

Den amerikanske banken Citibank blokkerte i august i 2019 en del av 
de midlene som var bestemt til å importere 300 tusen doser insulin til
Venezuela. Det er en kriminell handling som berører mer enn 450.000
pasienter.

BSN Medical-laboratoriet, i Colombia, har mottatt betaling for kjøp av 
2 millioner enheter anti-malariabehandling, men har nektet å levere
medisinene.

Den sveitsiske banken UBS AG har sperret transaksjonene som ble gjort
av Venezuela til Pan American Health Organization (PAHO), til kjøp av
vaksiner.

Alternativer via banker fra andre land, førte til forsinkelse i vaksinepro-
grammet.

Venezuelas regjering avslørte også at andre farmasøytiske multinasjonale
selskaper som Pfizer og Novartis nekter å selge medisiner, legemidler og
forsyninger til Venezuela.

Slik fungerer de ulovlige sanksjonene
Donald Trump har innført mot
Venezuela. Dette er kollektiv avstraf-
felse mot et helt folk. Det er ulovlig
etter Geneve-konvensjonene.
Sanksjonene fratar venezuelanere liv-
reddende medisiner, medisinsk utstyr,
mat og andre vesentlige importvarer,
iflg. Mark Weisbrot. Dette er illegalt
etter internasjonale lover og avtaler. 

Ifølge Jeffrey Sachs er USAs sanksjo-
ner med vilje lagt opp for å ødelegge

Venezuelas økonomi og føre til regimeskifte. Dette er en unyttig, 
hjerteløs, illegal og feilslått politikk som fører til store lidelser for 
det venezuelanske folket.

Blant ting forskere fant i sine studier er følgende:
• Sanksjonene har ført til mer enn 40.000 dødsfall i 2017–2018.
• De har ført til at mat og medisiner er mindre tilgjengelig, økt fare 

for sjukdom og økt dødelighet.
• I august 2017 førte de til et dramatisk fall i all produksjon, noe som 
rammet hele sivilbefolkningen.

• Hvis sanksjonene fortsetter også i 2019 vil de nesten sikkert føre til 
nye titusener av dødsfall som kunne ha vært unngått.

• Det er omlag 80.000 mennesker med HIV som ikke har fått nød
vendige medisiner fra 2017. Det er 16.000 som trenger dialyse 
som ikke får det, 16.000 som ikke får nødvendige kreftmedisiner
og 4 millioner med diabetes eller høyt blodtrykk som ikke får 
insulin eller medisiner mot høyt blodtrykk.

• Siden sanksjonene i 2019 startet har oljeproduksjonen falt med 
36,4 prosent. Dette vil nødvendigvis øke den humanitære krisa.

Disse sanksjonene svarer til det som 
i Genéve- og Haag-konvensjonene 
kalles «kollektiv avstraffelse» og 
som regnes som en Krigsforbrytelse.

Kan Norge, som tilrettelegger og for-
handlingsleder godta de skjerpede
sanksjonene uten å protestere overfor
USA? Og kan man håpe på at det 
norske helsepersonellet vil aksjonere?
I hvert fall med en hørbar protest. 

Terje Enger - SV medlem

USAs pågående krigsforbrytelser

Internasjonal komité for fred, rettferdighet og verdighet



Kilde: ALAI
22/08/2019 

I en pressemelding 21 august om brannene som i over en uke har rast
i det Amazonas, har Christian Poirier, programdirektør i Amazon
Watch, forsikret at: “De uforutsigbare brannene som ødelegger
Amazonas er en internasjonal tragedie og et farlig bidrag til klimaka-
os. Denne uttalelsen er direkte relatert til  President Bolsonaros anti-
klimaretorikk, som rammer skogsbeskyttelse og menneskerettigheter
og som feilaktig beskrives som en hindring for Brasils økonomiske
vekst. Farmere og rancheiere tolker presidentens meldinger som en
lisens til å stifte branner med lettsindig straffefrihet, for å aggressivt
utvide sine operasjoner i regnskogen."

Ifølge den lokale avisen, Folha do Progresso, ble brannene i den sydøstre
staten  Pará med hensikt  startet av lokale grunneiere, inspirert av  Jair
Bolsonaros gjentatte angrep på miljøpolitiets kontroll styrker og aktivister.
"Vi trenger å vise presidenten at vi ønsker å arbeide, og den eneste måten
er å renske jorda. Og den eneste måten vi kan skape og rense den er med
brann,” sa en av demonstrantene og refererte til den koordinerte “Fire
Day” protesten.

Lørdag 10 August, registrerte regionhovedstaden Novo Progreso, 124 nye
branner, en økning på 300%  siden dagen før. Og på søndag den 11te var
det 203 tilfeller. En annen by Altamira, registrerte  194 tilfeller på den
10de og 237 på den 11te.

2,843 skogbranner er registrert i Brasil i år, hvorav mer enn halvparten i
Amazon regionen, ifølge National Institute for Space Research, som følger 

brannene med satellittbilder, er det en 84% økning sammenlignet med
samme periode i fjor.

I følge Moira Birss, Amazon Watch’s Finanskampanje direktør:
“Urbefolkningen i Amazonas har ringt alarmklokka om risikoen for at 
egnskogen ødelegges, noen ganger med eget liv som innsatsfaktor. 
Nå da verden endelig lytter, er det også viktig å forstå at  regjeringer og
selskaper rundt omkring i verden gir mot til Bolsonaros giftige politikk 
når de går inn i handelsavtaler med hans regjering eller investerer i agro-
business selskaper som opererer i Amazonas.”

Akkurat nå er vår industriminister i Brasil for nettopp å forhandle om 
frihandel, mens miljøvernministeren forhandler om bompenger og mumler
om at «vårt standpunkt er godt kjent i Brasil.» 

For egen del vil jeg tilføye at Bolsonaro er presidenten som med korrupte
gjerninger kastet den forrige, ærlige og populære, presidenten i fengsel
hvor han befinner seg nå.

Terje Enger 

Amazonas brannene er direkte relatert til
Bolsonaros anti-klima retorikk

6 CUBA NYTT  2-2019

Satellittbildet viser utbrudd av branner (røde kryss). Foto: INPE

Foto: Youtube
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Siden 1980-tallet har norske klasserom vært prydet med tegninger av
regnskogen i Amazonas og menneskene som lever der. Lærere har fortalt
om «verdens grønne lunge»: en skog med avgjørende betydning for det
globale klimaet og med en artsrikdom uten sidestykke. Elevenes engasje-
ment er siden 2008 fulgt opp av Amazonasfondet, der Norge har bidratt
med 8, 3 milliarder kroner for å bevare skogen.

Jeg vet ikke hva alle som har søkt å beskytte regnskogen i Brasil tenker i
møtet med rapportene derfra etter at Jair Bolsonaro ble president. Det er et
mareritt ved høylys dag – høylys fordi det er et utstillingsvindu for
Bolsonaros politikk for utnyttelse av Amazonas, økonomisk definert og nasjo-
nalistisk forstått. Jo sterkere man har engasjert seg i skogens bevaring, desto
mer fristende er det å bla forbi fotografiene som nå når oss. Bolsonaros regi-
me har i løpet av noen måneder rasert enorme områder med regnskog, uaktet
deres legale vernestatus og om det finnes «ukontaktede» urfolk der. Bare i
juli ble et areale tilsvarende London brent ned og/eller hugget; lokal mot-
stand møtes med drap som aldri straffes: selvsikre er de som raserer skogen,
livredde er de som bor i den. Avskogingen reiser spørsmål om den norskstøt-
tede innsatsen for vern vil vise seg fullstendig forgjeves, som en kostbar
utsettelse av det som skulle unngås: at verden mister sin grønne lunge.

Med rette kan man påpeke eimen av både paternalisme og avlat i beskri-
velsen: at det er det styrtrike oljelandet Norge som tar globalt miljøansvar og
viser vei ved å avsette noen milliarder til bevaring av skog på et fremmed
kontinent. Med høyrepopulistens sans for retorisk effekt overfor den «eliten»
det til enhver tid er opportunt å lange ut mot, hevder Bolsonaro at europeere
kan spare seg kritikken: vi har jo hogget ned mesteparten av våre egne sko-
ger, åpnet dem for ressursutnyttelse i fremskrittets og velstandens navn;
Amazonas (i alle fall den delen – 60 prosent – vi snakker om her) er brasili-
ansk eiendom må vite, og andre lands myndigheter, journalister og miljøver-
nere kan passe sine egne saker. Hvis bevaring av noenlunde intakte og ube-
rørte naturområder er målet, har Norge og øvrige europeiske land lite å lære
bort, impliserer Bolsonaro.

Like fullt blir det feil å gjøre enten norsk klimapolitikk eller brasiliansk
innenrikspolitikk til nøkkelen for å forstå den avskogingen som nå har skutt
fart og som vil fortsette så lenge Bolsonaro beholder makten. Den så langt
unevnte, skjønt helt sentrale aktøren er Kina. Det er Kinas 1, 3 milliarder
mennesker – verdens mest folke- og løfterike fremvoksende marked – som i
første rekke skal betjenes ved hjelp av palme- og soyaoljen, og de enorme
for- og kvegfarmene, samt de ulike mineraler og forekomster av olje-, kull og
gass, som det nå i rekordtempo legges til rette for full kommersiell utnyttelse
av. Det Kina gjør i Brasil gjør de også i det ene landet etter det andre i
Afrika: de inngår kontrakter og oppkjøp som er til eget hjemmemarkeds
beste, for slik å «løfte» hundretalls millioner kinesere ut av fattigdommen,
skjønt uten å behøve å utpine Kinas egne, sterkt pressede naturrikdommer
ytterligere. For den jevne afrikaner eller brasilianer gir den kinesiske makt-
brynden, likesom tidligere koloniherrers, liten grunn til jubel: det er den
gamle historien om fremmede herrers utnyttelse av skogen, jorden og vannet
som gjentar seg. Legg så til forverringen grunnet klimaendringene som det
nye elementet. Når den utenlandske kapitalen har hentet ut rikdommene den
er ute etter, er lokalbefolkningen stuck med langtidskonsekvensene: tapt, for-
ringet og forurenset jord, vann og luft. 

Vårt eget medansvar for det som skjer i Amazonas er utvilsomt: enten det er
brasilianeres (unntatt urfolks, heri Bolsonaros åpenlyse rasisme) eller kinese-
res oppnåelse av velstand som er målet utpiningen av naturen er middel til,
er det vår vestlige samfunnsmodell som søkes realisert av befolkninger som
hittil har vært utestengt fra den. I denne modellen regnes hvert nedhogde
tre, hver nye palmeoljeplantasje og hver nye kullgruve i regnskogens midte
som et velkomment bidrag til landets BNP, beviset på at veksten har nådd de
mest avsidesliggende steder. Et smeltende Arktis er nestemann ut.
Erkjennelsen av at hver slik ny «erobring» på sikt ikke handler om vinning,
men om tap – naturtap som tapet av menneskesamfunnets forutsetning – er
trolig på politisk fremmarsj, skjønt i et kappløp med tiden vi aldri har sett
maken til.

Professor ved Senter for Utvikling og Miljø Benedicte Bull med venezolansk
alibi ved sin side, leverer nok et akademisk kunnskapsbasert og etterrettelig
forsvar for sitt dype engasjement for i årevis å ha arbeidet for å finne en
demokratisk vei ut av venezolanernes Bolivarianske/ sosialistiske revolusjon.
Det er lett å forstå at de venezolanske oligarker der Bull har sine venner,
leter febrilsk etter plausible grunner til å forsvare USAs mislykkede forsøk på
statskupp. Og her må jeg innrømme at professoren har lykkes, og det i alle
norske media. 

Nå er det en tragedie for Bull at utenforstående og kunnskapsløse sosialister
forstyrrer hennes monopol: Maduro og hans – jeg trodde, i min kunnskapsløs-
het, det het – regjering, er «et autoritært og korrupt styre». Men jeg kan, så
utenforstående jeg enn måtte være, trøste de to forskerne med at regjering-
ens gratis helsehjelp, utdanning og sosial boligbygging, dette blir det raskt
slutt på når de har funnet sin demokratiske vei ut av den Bolivarianske revo-
lusjonen, eller når sanksjonene får virke lenge nok. 

I come to bury Caesar, not to praise him. For Brutus and Cassius are 
honorable men.

Ane Hoel

Regnskogmarerittet

Av Arne Johan Vetlesen

Mediakrigen mot Venezuela
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I et omfattende, eksklusivt intervju fra et fengselsrom i Curitiba 
i Sør-Brasil, dukket den tidligere brasilianske presidenten Luiz
Inácio Lula da Silva opp for første gang, etter mer enn 500 dager 
i fengsel, og sendte et tydelig budskap til verden.

Midt i det 24/7 medievanviddet av ferdigtygde lydklipp og «falske 
nyheter», er det praktisk talt umulig å finne et nåværende eller tidligere
statsoverhode noe sted i verden som i en samtale med journalister er
villig til å snakke dypt fra sin sjel, for å kommentere alle aktuelle poli-
tiske utviklinger og som liker å fortelle historier fra maktens korridorer.
Og alt det mens han fortsatt er i fengsel.

I denne delen av intervjuet (mer senere) skal vi fokusere på Brasils 
forhold til BRICS og Beijing. BRICS er en gruppe av store framvoksende
økonomier – Brasil, Russland, India og Kina – som ble dannet i 2006,
og som deretter inkluderte Sør-Afrika i sine årlige møter fra 2010.

Mitt første spørsmål til Lula handlet om BRICS og det nåværende geo-
politiske sjakkbrettet, der USA står overfor et strategisk partnerskap
mellom Russland og Kina. Som president var Lula fra 2003 til 2010 
med på å formatere og utvide innflytelsen til BRICS – i skarp kontrast 
til Brasils nåværende president, Jair Bolsonaro, som ser ut til å være
overbevist om at Kina er en trussel. Lula understreket at Brasil burde 
ha rykket nærmere Kina i en lignende prosess som det som skjedde
mellom Russland og Kina: 

“DA DET VAR ET BRICS-TOPPMØTE HER I CEARÁ-DELSTATEN I BRASIL, 
SA JEG TIL KAMERAT DILMA [ROUSSEFF, HANS ETTERFØLGER SOM 
PRESIDENT] AT VI BURDE ORGANISERE EN PAKT SOM DEN PAKTEN MELLOM
RUSSLAND OG KINA. EN STOR PAKT SOM GA KINESERNE EN DEL AV DET DE
ØNSKET, SOM VAR BRASILS KAPASITET TIL Å PRODUSERE MAT OG ENERGI,
OG OGSÅ KAPASITETEN TIL Å HA TILGANG PÅ TEKNOLOGISK KUNNSKAP.
BRASIL TRENGTE MYE INFRASTRUKTUR. VI TRENGTE HØYHASTIGHETS
JERNBANER, MANGE TING. MEN TIL SLUTT SKJEDDE IKKE DET.”

Lula definerte sine viktigste prioriteringer da han støttet opprettelsen
av BRICS: økonomisk selvstyre og forening av en gruppe nasjoner som
var i stand til å hjelpe det IMF og Verdensbanken beskriver som verdens
minst utviklede land.

Han understreket: 
“BRICS BLE IKKE SKAPT FOR Å VÆRE ET FORSVARSINSTRUMENT, MEN 
FOR Å VÆRE ET ANGREPSINSTRUMENT. SLIK AT VI KUNNE LAGE VÅR EGEN 
VALUTA FOR Å BLI UAVHENGIG AV DEN AMERIKANSKE DOLLAREN I VÅRE
HANDELSFORBINDELSER; Å OPPRETTE EN UTVIKLINGSBANK, SOM VI
GJORDE – MEN DEN ER FREMDELES FOR REDD – FOR Å SKAPE NOE 
STERKT SOM ER I STAND TIL Å HJELPE UTVIKLINGEN AV DE FATTIGSTE
DELENE AV VERDEN.”

Lula henviste eksplisitt til USAs frykt for en ny valuta: “Dette var 
logikken bak BRICS, å gjøre noe annerledes og ikke kopiere noen. USA
var veldig redd da jeg diskuterte en ny valuta og Obama ringte meg og
sa til meg: ‘Prøver du å lage en ny valuta, en ny euro?’ Jeg sa: ‘Nei, 
jeg prøver bare å bli kvitt den amerikanske dollaren. Jeg prøver bare å
ikke være avhengig.’

Man kan forestille seg hvor populært dette var i Washington.

Obama kan ha prøvd å advare Lula om at den amerikanske ‘Dype staten’
aldri ville la BRICS investere i en valuta eller en kurv med valutaer for 
å omgå den amerikanske dollaren. Senere skulle Vladimir Putin og
Erdogan advare president Dilma – før hun ble stilt for riksrett – om at
Brasil ville bli nådeløst angrepet. Til slutt ble ledelsen for Arbeidernes
parti tatt helt på senga av en kombinasjon av sofistikerte teknikker for
hybrid krigføring.

En av de største økonomiene i verden ble overtatt av harde nyliberalere,
praktisk talt uten kamp. Lula bekreftet det i intervjuet og sa: «Vi burde
se på hvor vi gjorde galt.»

Lula nevnte også sin personlige skuffelse. Han forventet mye mer av
BRICS. ”Jeg forestilte meg en mer aggressiv BRICS, mer proaktiv og mer
kreativ. Det sovjetiske imperiet har allerede falt; la oss skape et demo-
kratisk imperium.” Jeg tror vi har gjort noen fremskritt, men vi gikk
sakte videre. BRICS burde ha vært mye sterkere nå.”

Lula:
BRICS ble opprettet som 
et angrepsverktøy

Av Pepe Escobar. Oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.               Lula under en tale i Sao Paulo i 2004. Foto: Shutterstock

De to ekspresidentene 
Luiz Inácio Lula da Silva 
og Dilma Rousseff.

Foto: Ricardo Stuckert 
Socialista Morena
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Lula, Obama og Kina
Det er lett å forestille seg hva Beijing tenkte om det som fulgte. 
Det forklarer i stor grad den enorme respekten Lula nyter blant den
kinesiske ledelsen. Og det er også relevant for den nåværende globale
debatten om hva som skjer i Amazonas. La bare Lula fortelle historien
på sin egen, uforlignelige, Gabriel Garcia Márquez-lignende måte.

En ting som kineserne må huske, er at mange mennesker var sinte i
Brasil da jeg anerkjente Kina som markedsøkonomi. Mange av vennene
mine var imot det. Men jeg sa: ‘Nei, jeg vil ha kineserne ved forhand-
lingsbordet, ikke utenfor. Er det uenigheter? Plasser dem i WTO, la oss
legalisere alt.” Jeg vet at [Kinas president] Hu Jintao var veldig fornøyd.
«En annen ting vi gjorde med Kina var på COP-15 [Konferansen av 
parter til FNs rammekonvensjon om klimaendringer] i København i 2009.
La meg fortelle deg noe: Jeg ankom COP-15 og det var en liste over
mennesker som ba om audiens hos meg – Angela Merkel, Sarkozy,
Gordon Brown; Obama hadde allerede ringt to ganger – og jeg visste
ikke hvorfor jeg var viktig. Hva ville de alle? De ville alle at vi på COP-
15 skulle være enige om at Kina var det viktigste forurensende ondet i
verden. Sarkozy kom for å snakke med meg med et kinematografisk 
samlebånd, det var 30 kameraer, et virkelig show: Lula som anklaget
Kina. Så hadde jeg en serie møter og jeg fortalte dem alle: ‘Se nå her,
jeg vet at Kina forurenser. Men hvem skal betale for den historiske 
forurensningen dere slapp ut før Kina forurenset? Hvor er historie-
kommisjonen for å analysere engelsk industrialisering?«

“Så skjedde noe fantastisk. En avtale var ikke i sikte, jeg ville at Sarkozy
skulle snakke med Ahmadinejad – senere skal jeg fortelle deg den saken
om Iran [i neste del av intervjuet o.a]. Ahmadinejad dro ikke til vår
middag, så det ble ikke noe møte. Men så drøftet vi, og jeg sa til Celso
[Amorim, Brasils utenriksminister], ‘Hør her, Celso, det er et problem,
dette møtet vil avsluttes uten en avtale, og de kommer til å gi Brasil,
Kina, India og Russland skylda. Vi må finne en løsning. ‘Så foreslo jeg
at Celso skulle ringe kineserne og arrangere et parallelt møte. Det var
mellom Brasil, Kina, India og kanskje Sør-Afrika. Russland, tror jeg, var
ikke der. Og i dette møtet, forestill deg vår overraskelse når Hillary
Clinton finner ut av det og prøver å trenge seg inn på møtet. Kineserne
lot henne ikke. Alle disse kineserne, så nervøse bak døra, og så ankom-
mer Obama. Obama ønsket å komme inn, men kineserne lot ham ikke
det. Kina ble representert av Jiabao [Wen Jiabao, statsministeren].

«Så slapp vi Obama inn, og Obama sa «Jeg skal sette meg ved siden av
min venn Lula så jeg ikke skal bli angrepet her.» Så han satt ved min
side og begynte å snakke om avtalen, og vi sa at det ikke var noen
avtale. Og så var det denne kineseren, en forhandler, han var så sint på
Obama at han reiste seg, snakket på mandarin, ingen forsto noe, vi ba
om en oversettelse, Jiabao tillot ikke det, men inntrykket fra gestikula-
sjonen hans var at kineserne slengte alle slags navn mot Obama, han
snakket aggressivt, pekte med fingeren, og Obama sa: ‘Han er sint.’ Den
brasilianske ambassadøren, som sa at hun forsto litt mandarin – hun sa
at han brukte noen ganske heftige ord.

“Det konkrete faktum er at vi med dette møtet fikk mye troverdighet,
fordi vi nektet å skylde på kineserne. Jeg husker en plenumssesjon der
det var planlagt at Sarkozy, Obama og jeg skulle tale. Jeg var den siste
taleren. Da jeg ankom forsamlingen var det ingenting, ikke noe skrevet
på et stykke papir. Jeg sa til en av assistentene mine, vær så snill å gå
ut og forbered noen punkter for meg, og da han forlot rommet kalte 
de meg fram for å tale; de hadde snudd dagsordenen. Jeg var veldig
nervøs. Men den dagen holdt jeg en god tale. Det fikk stående applaus. 
Jeg vet ikke hva slags tull jeg sa [ler]. Så begynte Obama å tale.
Han hadde ikke noe å si. Så det oppstod dette stadig sterkere ryktet i
forsamlingen: Han endte med å holde en tale som ingen la merke til. 
Og så Sarkozy, det samme.

”DET JEG HADDE SNAKKET OM VAR BRASILS ROLLE I MILJØSPØRSMÅLET.
JEG SKAL FÅ NOEN FRA ARBEIDERNES PARTI TIL Å FINNE DENNE TALEN
FOR DEG. DEN NYE TRENDEN I BRASIL ER Å PRØVE Å SAMMENLIGNE
POLITIKKEN MELLOM MEG OG BOLSONARO. DU KAN IKKE GODTA HANS
LINJE, AT FRIVILLIGE ORGANISASJONER [NGO-ER] SETTER FYR PÅ 
AMAZONAS. DE SOM BRENNER AMAZONAS ER HANS VELGERE, FORRET-
NINGSMENN, VELDIG FARLIGE MENNESKER, MENNESKER SOM VIL DREPE
URFOLK OG MENNESKER SOM VIL DREPE DE FATTIGE.”

Pepe Escobar er vandrende korrespondent for Asia Times i Hong Kong,
og en hyppig bidragsyter til nettsteder og radioprogrammer som strekker
seg fra USA til Asia. Han er født i Brasil, har vært utenrikskorrespondent
siden 1985 og har bodd i London, Paris, Milano, Los Angeles,
Washington, Bangkok og Hong Kong.

Terje Enger - Kilde: steigan.no

Illustrasjon: Shutterstock
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På morningen 8. februar hadde
Den Ecuadorianske komiteen
for solidaritet med folkene og
deres lokale avdelinger en fre-
delig demonstrasjon foran
Utenriksdepartementet  i Quito,
Ecuadors hovedstad. Trettito
Ecuadorianske sosiale organisa-
sjoner hadde signert et brev om solidaritet med det Bolivarianske
Venezuela. Brevet hadde kommiteen levert dagen før til Ecuadors utenriks-
minister José Valencia. Det ble lest opp høyt for alle de tilstedeværende
menneskene som bar Venezuelanske flagg og plakater med bilder av Simón
Bolívar, den ikoniske frigjører av de sydamerikanske landene fra den span-
ske kolonialismen. Venezuela har da også oppkalt sin revolusjon etter
ham. 

Brevet gjør det helt klart at den nåværende President “Lenin Moreno ikke
representerer folket i Ecuador” i hans støtte til den pågående USA kam-
panjen mot den Bolivarianske nabostaten Venezuela. Ulovlige aksjoner

som Morenos regjering har gjort
seg skyldig i mot Venezuela ble
fordømt. “Yankee hands off
Venezuela.” Og “Vi motsetter
oss USAs intervensjoner i indre
anliggender til alle verdens folk”
ropte demonstrantene. Dette er
altså et av landene i

“Limagruppa” som journalister og høyresida henviser til som “en rekke
andre latinamerikanske land” som kritiserer Venezuela og president
Maduro. Det er også det landet som har utstedt fengslingskjennelse på
Landets tidligere president Rafael Correa som folket og arbeiderklassen
elsket. Han befinner seg i utlandet og kan ikke reise hjem. Under Lenin
Moreno har landet også en stygg konflikt med Kofanfolket om deres rettig-
heter til sine områder i Amazonas. Men han er jo mot Maduro og kan der-
for brukes.

Terje Enger SV medlem
Kilde: Michael Otto, Equador  

Folkelig motstand i Ecuador:
“Yankee hands off Venezuela”

Edgardo Lander 
Sitater oversatt til norsk

”I en politikk preget av ekstrem kynisme, forverrer den 
amerikanske regjeringen samtidig en allerede alvorlig situasjon 
for befolkningen ved å kvele den venezuelanske økonomien, med 
en kostnad på titalls milliarder dollar, og tilbyr noen få millioner
dollar i "humanitær hjelp" for å lindre den samfunnsøkonomiske
krisen den aktivt bidrar til. Disse to motstridende sidene - -
Maduro-regjeringen med støtte fra de væpnede styrkene, og 
nasjonalforsamlingen med støtte fra USA, inkludert trusselen om
væpnet inngripen -- beveger sakte landet mot randen av krig.”

”Det er veldig viktig å fremheve at resten av opposisjons-
koalisjonen egentlig ikke var klar overom det faktum at Guaidó
planla å erklære seg som president ved samlingen  23. januar. 
Men USA derimot,  var helt klar over hva som var i ferd med å skje.
Noen få minutter - bokstavelig talt mindre enn ti minutter - etter
at Guaidó erklærte seg som president, ble det sendt ut en offisiell
offentlig uttalelse fra Trump-administrasjonen som anerkjente
Guaidó som den legitime presidenten i Venezuela. Så det er klart 
at dette hele tiden har vært et fullstendig koordinert manus 
skrevet i nært samarbeid med den amerikanske regjeringen. 
Det er umulig å forestille seg at den amerikanske regjeringen 
kunne ha sendt ut en offisiell uttalelse -- ikke bare en tweet av
Trump, men en offisiell skriftlig uttalelse - bare noen minutter
etter at Guaidó erklærte seg som president om dette ikke hadde
blitt koordinert på forhånd, med USA fullstendig klar over hva som
var i ferd med å skje. Dette var absolutt forberedt: det største 
flagget på podiet til den selvutnevnte presidenten Juan Guaidós
møte 2. februar i Caracás var USA sitt. De visste fordi de var med
på å skrive manuset. Jeg er ikke i tvil om at alt dette ble designet
i Washington.”
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Folkefest med bøker på Cuba
La Feria Internacional del Libros, 28. år på rad fant sted La Fortaleza de
San Carlos de La Cabaña, fortet på sjøsiden av Havana by, fra 7. til 17.
februar. På denne bokmessa er 43 land representert fra 5 kontingenter.
Det er over 120 utstillere og 354 forfattere, forlagsfolk, agenter og andre
med relasjon til litteraturen. 

De største landene er Algerie, Argentina, México, USA og Chile. 
Algerie er et hovedland  de honor dette året.

Dedikert forfatter er cubaneren Eduardo Heras León, kjent for Premio
Nacional de Literatura 2014. I år nyutgivelse av hans bok fra 1970 
“Los pasos en la hierba”, en 50 år gammel bok som holder seg. 
Eduardo Heras León har kinesiske røtter.

Feria bringer bringer 600 boknyheter, og en stor rikdom av aktiviteter,
bokpresentasjoner og foredrag. Feria Internacional del Libros er i år 
dedikert til 60 års jubileumet for Den Cubanske Revolusjonen, og 
500 års jubileumet for grunnleggelsen av Havana by. 

Over 50 personligheter med relasjoner til litteraturen kom hit. Mine favo-
ritter blant disse er:

Brasilianeren Frei Betto, teolog og en sterk eksponent for frigjøringsteo-
logien, han utgitt 60 bøker, og hans prisbelønnede bok “Bautismo de
Sangre” fra 1985 har nettopp kommet i nyutgave på Cuba.

Walter Martínez, Venezuela, redaktør og forfatter, kjent fra Telesur med
programmet Dossier, som tar temperaturen digitalt på hele verden på en
time. 
Ignacio Ramonet, Spania, kjent som tidligere redaktør av Le Monde, pro-
fessor og forfatter bl.a. “Cien horas con Fidel” og en stor biografi om
Hugo Chávez.

Argentineren Atilio Borón, sosiolog, politólog, professor og forfatter, en
ofte brukt kommentator som er god å høre på.

Det er en opplevelse med folkevandringen til feria av vanlige folk, famili-
er, barn og unge, og familene kjøper bøker til barna og de unge. Det er
tilrettelagt mye for barna med bøkene plassert i telt innenfor fortet, og
utenfor er det et stort tivolilignende aktivitetsområde som barna finner
adspredelse i. Hoveddelen av matserveringen er fra telt utenfor fortet, et
stort friområde for picknik-lignende avslapning for familier og andre
mellom slagene med bøkene. 

Bøker slår an på Cuba. Prisnivået er tilpasset det cubanske lønnsnivået,
og det er en rikdom å øse av, og de handler.  Cubanerne har oppdaget
Henrik Wergelands gamle ord: “Bokhylla er den stige hvor man kan bli
overmannens like”.

H. Boye Svendsen
i Havana 
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Cubas president Díaz-Canel åpnet sin tale til Foro de São Paolo 28
juli i Caracas. med ordene i denne overskriften. Det er ikke første
gang Cuba, offisielt kommer med slike uttalelser. Cubas ledere og
revolusjonære presse, har tradisjon for å forsikre om samhold og
felles mål, i likhet med Venezuela. Utvilsomt vil slike uttalelser bli
gjentatt og forsterket fremover. Venezuelas skjebne er, (uten å
glemme Iran) det viktigste kortet i kabalen om et fredelig Latin-
Amerika. Mens jeg skriver dette kommer meldingen om at
Venezuela ikke vil møte til neste forhandling med opposisjonen.
Dermed er et nytt kort spilt ut. Bakgrunnen er at USA saboterer
forhandlingene ved å vedta ytterligere sanksjoner mot Venezuela.
Dette burde Juan Guaido fordømt som innblanding i forhandlingene
og det har han ikke gjort. Norge som tilrettelegger bør i det minste
offentlig beklage at USA vanskeliggjør det norske fredsinitiativet.
Den Bolivarianske Revolusjon og presidenten, Nicolas Maduro, har
hittil slått tilbake alle forsøk fra USA og Venezuelas innen, og
utenlandske fiender, til å kaste ut regjeringen. 

Dermed er det norske forhandlingsinitiativet torpedert av de som
kalles «vår nærmeste allierte». Det var ikke uventet for Venezuela,
og heller ikke for folk som følger utviklingen i Latin-Amerika.
Grunnen er at USA bare følger sin egen plan og er ikke interessert i
noen forhandlinger  med mindre de fører til regimeskifte i
Venezuela. De godtar det norskledede fredsinitiativet så lenge det
kan føre til Maduros avgang. Guaido er en taper som har gjort alt
for mange feil, og kan ofres. Jeg tror USA håper, eller sørger for, 
at forhandlinger kan bringe fram en mer spiselig opposisjonsleder

som kan få EU landene, som allerede har blamert seg stygt, til å
svikte det demokratiske grunnlaget og gi Donald Trump seieren,
slik Chamberlain lot seg lure av Adolf Hitler.  

Noen støtter i Caracas som støtter både den cubanske og den
Bolivarianske revolusjonen mener at Cuba også hører hjemme i den
ærefulle første skyttergrava i den anti-imperialistiske kampen. Det
er de da også og har vært det siden 1. 1. 1959 når geriljaen under
ledelse av Fidel Castro inntok hovedstaden etter å ha jaget ut USAs
foretrukne og mega korrupte diktator Fulgencio Batista. Siden har
det revolusjonære Cuba hjulpet andre til frihet fra det nord-
amerikanske imperiet USA. Jeg vil nevne Sør-Afrika, Venezuela og
Nicaragua som alle har hatt ledere i dyp takknemlighet til Fidel 
og andre av Cubas ledere. Den internasjonale venstresiden opprett-
holder og minner stadig om at den Cubanske Revolusjon holder det
røde flagget høyt og modig mot undertrykking og imperialisme. 

La oss for all del huske det viktige gjennombruddet for Hugo
Chavez og den Bolivarianske Revolusjonen i desember 1998 
valgene. Venezuela både kan og vil forsvare seg. Latinamerikansk
historie reiste utviklingen av regional integrering, noe som ikke
ville vært mulig uten Chavez sammen med den andre Latin-ameri-
kanske giganten, Fidel Castro. Man kan si at både Cuba og
Venezuela står sammen på førstelinja. Likevel gjorde kuppforsøket
på Maduros regjering 23 januar  2019, at alt ble forandret, noe
hele verden merket seg, og fryktet resultatene av. Ikke på mange
tiår har verden sett en USA ledet internasjonal kampanje så 

Foro de São Paolo:
Venezuela er i dag i første skyttergrava i

den anti-imperialistiske kampen 



CUBA NYTT 2-2019 13

langvarig, grusom, undergravende og ødeleggende for et lands 
økonomiske, politiske og diplomatiske posisjon i verden, som den 
pågående regimeskifte operasjonen mot president Maduro og
Venezuela. 

Alle de nedrige angrepene på personen Nicolas Maduro kan, i denne
delen av verden bare sammenlignes med den vestlige mediekrigen
mot «el Jefe» Fidel Castro. Det gjør Maduro til en historisk viktig
person som den internasjonale venstrebevegelsen ikke har råd til å
svikte. En seier til høyresidas quisling og diktatet fra Trump vil
være farlig for oss alle. I likhet med Venezuela og Iran er Norge
fortsatt en oljeavhengig nasjon, og USA har ingen egentlige «ven-
ner». Det er i et hvert fall noe som Latin-Amerika har erfart av his-
torien. Monroe-doktrinen lever fortsatt. Mainstream mediene bom-
met skikkelig da de spådde at Cuba skulle ramle i nettet til USA-
kapitalismen ved Fidels død. Cuba og cubanerne «fortjente nå
endelig å bli fri så de kunne velge å gjenopprette forbindelsene til
USA». De tok feil, og Cuba fortsatte på den veien de valgte i 1959.
Dette ble bekreftet av president Diaz-Canel på Foro de Sao Paolo til
almen applaus. Cuba vant krigen etter invasjonsforsøket fra leiesol-
dater og USA styrker, inkludert flyangrep i Grisebukta i 1961.  Nær
60 år senere slikker USA sin sår.  De kommer ikke til å prøve seg på
militære eventyr mot Cuba en gang til! 

Situasjonen i Venezuela, er imidlertid annerledes. Den sivile-mili-
tære unionen er intakt, og en militær intervensjon i Venezuela er
fortsatt mulig, og alltid en opsjon for USA. For eksempel under
Foromøtet, da parlamentarikerne møttes sa en av lederne for
Venezuelanerne, Diosdado Cabello; “Det er mulig at U.S. Marines
kan gå inn i Venezuela, deres problem vil bli å komme levende ut
igjen.” Selv om noen av Trumps allierte i Lima gruppa ikke er så
lystne på en militær løsning, er spørsmålet hvor mye de legger
vekt på det når alle disse allierte fullt ut støtter et regimeskifte i
Venezuela?  

La oss se litt på forskjellene på holdningene til Cubas og
Venezuelas situasjon. Det er f. eks. ganske “politisk korrekt” i
Canadas folk og mainstream media å være mot USA blokaden 

mot Cuba og snakk om påtvunget regimeskifte der. Imidlertid er
den USA-ledede media krigen mot Venezuela så kraftig og ensrettet
i Canada at det også blir “korrekt” i dette landet å gjenta alle USAs
løgner og svelge søkke og snøre i deres narrativ mot Venezuela og
deres leder, Maduro. Venezuela er derfor helt riktig i første skytter-
grav i den anti-imperialistiske kampen. I et møte med en uten-
landsk delegasjon i Caracas, skal Maduro ha sagt at Venezuela ikke
fortjente den æren og henviste til Vietnam, men at Venezuela var
forberedt. Díaz-Canel påpekte at USA også sikter mot Cuba og
Nicaragua.

Den Bolivarianske Revolusjonen holder hodet høyt og modig oppe,
om nødvendig klar til å ta den første kula, – Men ikke uten et pas-
sende svar.

Terje Enger

Foro de Sao Paulo er et forum for å koordinere venstre og 
progressive politiske partier og bevegelser i Latin-Amerika og Karibia.  
De samles vanligvis en gang i året (red.)

President Maduro insisterer på at dialog er eneste vei til en
løsning på krisa i Venezuela.

Han har opprettet en permanent forhandlingsordning for opposi-
sjonen.

Presidenten i Venezuela, Nicolás Maduro, har bekreftet at habs
regjering har gjenopptatt kontakten med Norge for å komme i dia-
log med opposisjonen, etter at forhandlingsbordet ble frosset i
protest mot de overordnede ordre som de ble påført av USA mot
Venezuelas folk. 

"Jeg kan meddele at vi har gjenopptatt kontaktene med den nor-
ske regjeringen og det har vært flere møter og kontakter med
Venezuelas opposisjon delegatene er gjeninsatt," sa presidenten i
et exklusivt intervju med den Kinesiske media bedriften, Xinhua.

Statslederen uttrykte sin overbevisning om at “i de neste dagene
vil det komme gode nyheter fra  dialog prosessen mens han påpek-
te at støtten fra Norge, og flere regjeringer rundt omkring i verden,
samt det Venzuelanske folk at de første dialogene er etablert."

Etter at forhandlingsbordet  ble satt opp i Barbados med kongeri-
ket Norge som garantist bestemte Venezuela seg for å trekke seg
tilbake tidlig i august som protest mot Washingtons vedtak om å
forværre blokaden av dette sør-amerikanske landet. Til tross for den
avgjørelsen bestemte President Maduro seg for at dialog er den
eneste veien til å få slutt på krisa i Venezuela og sa at han hadde
presentert opposisjonen for et permanent forhandlingsbord. 

"Jeg har foreslått å skape en permanent dialog mekanisme, et bord
som skal tåle enhver storm, enhver vanskelighet, enhver situasjon,
dialog, dialog, for fred," sa presidenten.

Terje Enger - Kilde: Telesur English

Maduro tar kontakt med Norge

Cubas president Díaz-Canel og Venezuelas president Nicolas Maduar
i hyggelig passiar under Foro de São Paolo. Foto: Estudios Revolución
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Jeg har studert Pentagons bruk av psykologisk taktikk i måten de
rekrutterer ungdom til de væpnede styrkene de siste 20 år, så jeg
har registrert mangelen på grenser praktisert av den amerikanske
regjeringen i det militære. Nå kan jeg rapportere om den psykolo-
giske taktikken benyttet av Utenriksdepartementet gjennom Secret
Service Police. Jeg tilbrakte en uke i den beleirede venezuelanske
ambassaden i Washington, og jeg ble utsatt for en nådeløs psyko-
logisk operasjonskampanje (psy-OPS) orkestrert av min regjering 
for å drive fredsaktivister som meg ut av ambassaden.

Vår advokat, Mara Verheyden-Hilliard, adresserte alvorlighetsgraden
av trusselen mot oss i sitt brev av 3. mai til Secret Service Police,
der hun skrev:

"I dette øyeblikk, er den voldelige mobben som dere har gitt lov 
til å kontinuerlig begå voldshandlinger mot personer og eiendom
på den venezuelanske ambassaden aktivt igang med å knuse
dørene mens offiserene gir tillatelse til overgrep og nekter 
konskvent å gripe inn.

"Som dere vet, og offisielle personer har vært vitne til, har med-
lemmer av denne mobben fysisk angrepet og kommet med draps-
trusler mot fredsaktivister som er i og rundt ambassaden.
Tilstedeværelsen inne i ambassaden, som dere også vet, er lovlig,
da fredsaktivister ble invitert inn i ambassaden av de som er
ansvarlig for lokalene.

"Ingen bestrider aktivistenes rett til å være inne i ambassaden og
det finnes ingen lovlig prosess som kan autorisere fjerning. I ste-
det autoriserer de borgervern grupper til å angripe fredsaktivistene
inne.

"Vi må iverksette tiltak umiddelbart for å stanse disse angrepene
og sikre at det ikke utøves vold mot personer inne. De er i alvorlig
fare fra mobben som dere har tilrettelagt og autorisert til å beleire
ambassaden. De er ansvarlige for voldshandlinger som blir begått
mot fredsaktivistene inne i ambassaden."

Fysisk skade og frykten for døden er terror i våre hjerter. Slike ope-
rasjoner er utformet for å vise bildet av en forestående katastrofe,
som å bli drept av en sint mobb. Du tror det ikke kan skje her, men
da må du  innse at USA under Donald Trump er i stand til å arran-
gere en slik scene.

Det er tydeligvis ingen grenser for lydnivå i District of Columbia fra
6:00 am til 10:00 PM. Det høye nivået ristet vinduene på utsiden
av bygningen. Jeg føler med innbyggerne i tilstøtende James Place
Condominium som må tåle de samme lydangrepene.

Denne psy-OPS kampanjen blir regissert av en person som ankom
flere dager før stormen begynte 30 april. Det var den dagen da den
falske ambassadør Carlos Vecchio kom for å kreve ambassaden for
Juan Guaido, den falske presidenten, utpekt av den amerikanske
regjeringen. Vecchios kuppforsøk ble hindret av en dårlig valgdelta-
kelse og en overraskende sterk mobilisering av dem som støtter vår
misjon om overholdelse av internasjonal lov.

Jeg snakket med mannen som hadde ansvaret for denne psy-
operasjonen ved flere anledninger, før han tok kommandoen etter
Vecchio-besøket. Det er best å ikke røpe navnet hans. Han var litt
høyere enn 2 meter, sannsynligvis av spansk/europeisk avstamning.
Han var kanskje 55 med læraktig hud, et tre dagers skjegg, med
grånende hår og mørke solbriller. Han hadde sorte jeans og en
fillete, grønn militær jakke. Han satt i timevis alene, og skrev på
en gul blokk det han sa var filosofiske svar på dype spørsmål. I
flere dager slo han leir med fredsaktivistene ved hovedinngangen
til ambassaden.

Han snakket om filosofer og historie fra  den tidlige kolonitiden,
og han ga en kort oversikt over politiske filosofer. Hans politikk
virket rotete og motstridende. Jeg trakk meg vekk fra ham etter 
vår andre 15-minutters samtale, jeg lurer på hvor han kom fra. Det
han sa stemte ikke. Jeg var forvirret. Han ble ledsaget av en skri-
kende, tilsynelatende gal dame som bare ropte så høyt hun kunne
og gjentok det samme om og om igjen. "Maduro er en kriminell."
"Dette er ikke din kamp." "Dette er ambassaden." Hun skrek i fire
eller 5 timer dagene før Vecchio kom, og da fikk hun med seg tre
eller fire dusin demonstranter som tok ordre fra en fillete general
som ble værende på stedet mange timer og returnerte hver dag.

Jeg var vitne til tre kvinner iført designer klær dukke opp fra en
sen-modell Mercedes til å delta i bråket og ta oppgaver delegert av
generalen.

Når operasjonen kom i gang, ville løytnanter rapportere, og han
ville sende de nødvendige remedier for å utføre ulike operasjoner.

Den første angrepslinjen i denne militære kampanjen var nødsigna-
lene i  sirenene. Fire av disse forferdelige enhetene fikk lov til å
ule på hver side av bygningen, med intensiteten av en passerende
ambulanse. Det andre overgrepet brukte Air-powered bokser som 

Militær psykologisk kampanje i Washington
rettet mot borgerne

Pat Elder - 08. mai 2019 

Forsterket dør i den venezuelanskeske ambassaden
Foto: Peoples utsending
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Limagruppa består av Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay og Peru. Altså 10 latina-
merikanske stater, og i tillegg kommer nordamerikanske Canada.
Med unntak av sistnevnte og Colombia har disse landene hatt en
positiv utvikling og nytt godt av den integreringen og samarbeidet
i fellesskap som Fidel Castro og Hugo Chavez sto for og tok en
rekke initiativer til. Noen som mottagere av helsetjenester o.l. men
med en lavere profil p.g.a. sin avhengighet og underdanighet til
USA. Honduras kan være et eksempel her.

Da Obama vant valget i 2009 var de fleste latinamerikanske og kari-
biske landene styrt av venstreregjeringer til tross for de foregående
republikanske regjeringenes aggressive forsøk på å nedkjempe den
progressive bølgen i Latin-Amerika. Etter 8 år og en fredspris med
Obama hadde Latin-Amerika tatt en klar høyresving med god hjelp
fra USA. Venstreregjeringenes mange planer med integrering, bytte-
handel og forpliktende samarbeid i ALBA-TCP, Unasur, CELAC,
Petrocaribe, Mercosur og CARICOM. Innenfor et system hvor landene
handler med hverandre gjennom f. eks. ALBA Bank i en egenutvi-
klet valuta kalt SUCRE. Slik reduserer de kostnader og byråkrati.
Dette ble for mye for USA og de har med press og økonomiske
«overtalelser» greid å snu utviklingen tilbake til nyliberalisme og 
frihandel. 

Det startet med USAs initiativ til Stillehavsalliansen som delte ut
frihandelsavtaler til Colombia, Chile, Peru og Mexico. Denne grup-
pen lanserte en åpenlys fiendtlighet til Unasur, Venezuela og Cuba. 

Takket være Obamas presidentskap var Latin-Amerika nå full av
regjeringer som  ivret etter å vise sin lojalitet til USA. I 2017 møt-
tes representanter for 12 høyreregjeringer i Peru hvor de signerte
«Lima erklæringen» og fordømte «brudd på den demokratiske
orden» og «menneskerettsbrudd» i Venezuela. De vedtok også å iso-
lere Maduros regjering internasjonalt. Limagruppen møtes jevnlig
og nesten utelukkende med Venezuela som eneste punkt på dagsor-
den. Gruppemedlemmene Colombia og Honduras som selv har bety-
delige problemer med demokrati og menneskerettigheter er ikke
tema. Da quislingen Juan Guaido utropte seg selv til president i
Venezuela anerkjente de det straks, og oppfordret de militære til å
styrte Maduro. Mexico har siden hatt valg og trukket seg fra grup-
pa. De går nå for forhandlinger i likhet med Norge. Det går riktig-
nok dårlig, men det er utelukkende USAs verk.

Representanter fra USAs regjering deltar på alle møtene i Lima
gruppa selv om de ikke er medlem. Dette er altså den konstellasjo-
nen som nesten alle mediene i Norge siterte og mente hadde løs-
ningen Venezuelakonflikten.

Terje Enger - medlem Cubaforeningen

avgir en utrolig høy, gjennomtrengende støy som man ofte kan
høre etter scoringer på High School fotballkamper. De pekte sine
Blasters på oss da vi kikket ut av vinduet. Flere av disse har vært
kontinuerlig påm plass siden Vecchio besøk. Jeg fant en boks full
av disse enhetene på ambassadens grunn.

Flere Bull horn ble aktivert for å avgi en trist, høy pitched støy. 
De godt kledde kvinnene, etter innsetting ørepropper, tok på seg
disse jobbene, i hvert fall for en del av en kveld.

Det var alltid to eller tre utenfor som brukte bullhorns å stadig
gjentok noen få linjer av sin propaganda. "Du må forlate ambassa-
den nå." "Du bryter loven!"   Maduro er en kriminell." "Dette er
ikke din kamp." Det var irriterende, men vi flyttet oss ikke. En
dame, med en høy, skrikende stemme, hørtes hysterisk, skrek gjen-
tatte ganger av sine lungers fulle kraft: "Du er med forbryterne."
"Du er med mordere!"

Mobben dekket alle første etasjes vinduer med anti-Maduro/Pro
Guiado plakater, for å blokkere vårt utsyn. De knuste sikkerhets-
kameraene for å hindre oss i å se hva som foregikk. Det påvirket
ikke oss, fordi vi stolte på sikkerheten vi improviserte rundt dører,
vinduer og store ventiler. Stedet ble en festning. Heldigvis har
ambassaden verktøy og elektroverktøy og materialer. Vi sikret 
vinduer med 4-tommers skruer, mens angriperne krevde at vi skulle
forlate ambassaden umiddelbart. 

På et tidspunkt på fredag kveld ble vi angrepet av 50 Vigilanter
samtidig. Det var ingen DC Metropolitan Police eller Secret Service
tilstede. Politiet hadde trukket seg inn i tilstøtende James Place
Condominium. Flere av oss kalte opp 911 og ble umiddelbart hen-
vist til Secret Service Police når vi ga adressen til 1099 30 St., 
NW Washington, DC. Angivelig, fordi DC politiet har jurisdiksjon
over gater og fortau, mens Secret Service Police er ansvarlig for 
å opprettholde sikkerheten til ambassader. Jeg forklarte Secret
Service offiseren på telefonen at mobben ødela døren og at det
ikke var politi til stede. Jeg forklarte at de brukte steiner og ham-
mere og en steikepanne. "En steikepanne?" sa Secret Service 
offiseren. "Lagde de noe god mat?" Jeg sa: "La oss komme til
saken. Kan du garantere vår sikkerhet eller ikke? " Han svarte med
å spørre under hvems myndighet vi var i bygningen, og jeg svarte
at vi ble invitert inn av regjeringen i Venezuela. Han benektet det ,
og sa at vi var på forbudt område. Jeg gjentok spørsmålet og han
gjentok svaret inkludert den flåsete bemerkningen om hva som var
i steikepanna. 

Jeg er amerikansk statsborger, femte generasjon Washingtonianer,
fra en familie av arbeidstakere datert tilbake til det 19de hundre-
året. I hjertet av Georgetown, ble jeg utsatt for en dystopisk
psykologisk operasjon som ville ha forferdet mine forfedre som
bidro til å skape den føderale strukturen dedisert til fordeling av
makt, statlig åpenhet, og rettssikkerhet. Jeg skjelver for verdens
skjebne nå som fascismen tar tak i De forente stater.

- Pat Elder, Verden bortenfor krigen (oversatt av Terje Enger)

Hva skjedde med Limagruppa?
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Jeg har sett (23.2.2019) som
mange andre har sett USA
utfolde sin operasjon mot
Venezuelas regjering med
"flaggets overbevisning" om
en "humanitær hjelp" bestilt
av Juan Guaidó, som med
Washingtons hjelp proklamerte
seg selv "president" i
Venezuela, og han sa selv at:
tap av menneskeliv ved volds-
bruk fra opposisjonen eller de
som eventuelt ville bli rammet
som følge av en utenlandsk militær intervensjon «ikke er noen kostnad
for oss, det er en investering i fremtiden.» 

I realiteten, er operasjonen som ble iverksatt den siste utvei etter det
mest desperate kuppforsøket i historien til Vårt Amerika, med offentlige
opprop gjennom mediekarteller i USA og Latin-Amerika, og de diploma-
tiske og politiske anstrengelser fra vassallregjeringer i regionen for å få
militære ledere i  Bolivarian National Armed Forces (FANB) til å skifte
side , og gå i tjeneste for USA med hovedmålet å kaste ut Maduros
regjering så det blir mulig å plyndre landet. Det jeg hørte, så og leste
lørdag 23. 2.  bekreftet min forventning om at denne operasjonen ville
bli en "vått krutt aksjon " av forskjellige grunner, og den første grunn
var at majoriteten i folket og hæren støtter Maduro's regjering, og i til-
legg til å være en ganske ukjent figur for befolkningen, representerer
ikke Guaidó majoriteten i opposisjonen heller. Fra det øyeblikk han opp-
fordret til grov voldsbruk, direkte intervensjon fra USA og at han gjerne
ville spille rollen som "levende nikkedukke" for de nykonservative som
regjerer Washington; de samme som i årevis har sørget for sult og skapt
en kunstig mangel på medisiner og andre varer i Venezuela ved å utføre
og støtte sanksjoner av alle slag. De har trodd at den "faktiske realite-
ten " av nikkedokka Guaidó kunne skape et "Stockholmsyndrom" i millio-
ner av Venezuelanere, og spesielt i hjertet av Hæren, etter å ha "intensi-
fiert en kriminell blokade mot landet, med den ene hensikt å konfiskere
Venezuelansk olje," som visepresident i den Bolivariske Republikken
Venezuela, Delcy Rodríguez, påpekte bare og bekreftet den patetiske
dekadensen og totale fravær av politisk, diplomatisk og intelligent sys-
tem i USAs imperialisme.

Hva kan man forvente fra USA nå?
I prinsippet vet vi at vi ikke kan forvente en rasjonell respons fra Donald
Trumps administrasjon; men tvilen som kommer fra noen av hans regio-
nale allierte som – ifølge uoffisielle versjoner,  later til å komme fra
Colombia og  Brasil, av alle ting, kan bli forklart som overrakende for-
nuftig, som også uttalelsen fra EU ved talskvinne for utenriks og sikker-
hetspolitikken, Maja Kocijancic, som gjorde det klart at Guaidó's ønske
om militær intervensjon mot Venezuela "er en posisjon hvor EU er helt
klar: militær innblanding må unngås".

Uttalelsen tatt i betraktning, og hvis det er et fnugg av fornuft igjen i
Det Hvite Hus, og etter denne tabben kunne man jo forvente at John
Bolton (National Security) og Michael Pompeo (State Department), sam-
men eller hver for seg bli sparket fra jobben, og at vise president Mike
Pence heretter får forbud mot å holde taler. Men hva Trump administra-

sjonen sier og gjør i det dag-
lige arbeidet i internasjonal
politikk har sitt uttrykk i den
omfattende strømmen av
dementier fra makta i
Washington. Og dessverre, av
samme grunn, vil feilen fra
23 februar bli oversatt av sje-
fene i Washington som at det
er nødvendig med mer
aggressive tiltak mot
Venezuela, inkludert militær
intervensjon, med eller uten

vasall landene i regionen om mulig.

Statsviter José Luis Fiori peker på at etter valget av Donald Trump, er
det mye vanskeligere å forutse verdens fremtid og de raske skiftene i
landets utenrikspolitikk og spesielt mot andre stormakter. Men på en
måte ble alt mye klarere: USAs oppførsel overfor de mer perifere landene
i systemet, her har Trump regjeringen forlatt den tidligere simuleringen
og eksplisitt gått over til det USA alltid har gjort i hemmelighet: Å gå
for et autoritært skifte av regjeringer og regimer som de ikke liker, på
den raskeste og mest adekvate metoden. Med andre ord, "idealistiske
konspirasjoner" og "strategisk realisme" i retten USA gir seg selv til å
intervenere i sine to "nyttige fiender": fantomene "korrupsjon" og "auto-
ritær populisme". Og legg til, "i disse nye tider, vil demokrati og suvere-
nitet i perifere land opphøre å ha noen verdi og kan overkjøres med
makt hvis de blir et mål for USAs utenrikspolitikk.  Disse ‘strategiske
intervensjoner’ behøver ikke ha noen etisk grense, eller ha noen forplik-
telse til å rekonstruere samfunn og økonomier som blir ødelagt. Tiden
for Marshall Planer og USAs «aksepterte hegemoni" er over og vil aldri
komme tilbake. Dette er en realistisk prognose som bør bli oppfattet og
registrert i strategiene til de folkene og politiske kreftene som fortsatt
drømmer og kjemper for å bli herre over sin egen skjebne. 

Det er trolig at den gruppen av land som støtter den Bolivarianske regje-
ringen, eller rett og slett motsetter seg en militær intervenering, i vår
region og i verden vil øke. Grunnene vil være forskjellige, men noen av
Washingtons Europeiske allierte som bukket ydmykt til den feilslåtte
aggresjonen 23 Februar har endret sin posisjon, som vi har sett, og det
har også å gjøre med alvorlige politiske og sosiale skavanker som ram-
mer de europeiske samfunnene på grunn av den ultraliberale og strenge
politikken de fører. De gule vestene i Frankrike som krever en gjeninnfø-
ring av «nasjonal og folkelig suverenitet" for å få en ende på nyliberalis-
men, kan ende opp med å bli den viktigste europeiske sosio-politiske
oppvåkningen siden forrige århundre, og vi kunne se flere venezuelanske
flagg 23 februar på de gule vestenes demonstrasjoner i Paris og andre
franske byer.  

Alt dette vil bidra til politisk og diplomatisk isolasjon av USA nå da
Washington står foran viktige forhandlinger for å unngå handelskrig med
Kina, mens det er uenigheter med Tyskland og andre EU-stater på sikker-
hetsområdet, på grunn av at USA trekker seg fra avtalen om mellomdis-
tanse missiler (INF) og NATOs rolle, for Northern Gas Pipeline med
Russland, og i handel, med Washingtons trussel om å blokkere importen
av tyske biler, blant andre ting. 

Hva vil skje etter at USA taper kampen 
om opinionen i Venezuela?
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Alle endringer i gjensidige forhold mellom styrkene i internasjonale nivå-
er er blitt ufordelaktige for USA og kan få innflytelse på innenrikspolitik-
ken i Washington og stoppe planen om å intervenere direkte mot
Venezuela, Cuba og Nicaragua; men som Fiori peker på, må vi anta at de
mener "alvorlig talt" at imperialismen trenger å ta over Vårt America for
å lette på deres patetiske dekadense i økonomien, handelen, pengepoli-
tikken og som «modell" for sosial og kulturell opptreden. 

Men uansett vil Washington på et eller annet punkt bli nødt til å inn-
rømme at de ikke har vunnet noen av de krigene de har satt i gang for å
«exportere demokrati og beslaglegge olje og mineral resurser" fra andre
mennesker, og at dekadensen ikke vil dømme planeten til en kjernefysisk
utslettelse er å "akseptere et politisk nederlag," som historikeren Eric
Hobsbawm pleide å si. 

Hva kan gjøres i Vårt America?
Når det gjelder politiske krefter og "organiserte intellektuelle" i Vårt
America, må prioriteten være å gjenkjenne "realitetene" i den imperia-
listske politikken som statsviteren Fiori, beskriver og så akseptere at sys-
temet med liberalt demokrati, lovbestemmelser eller borgerlig demokrati,
eller hva det kan kalles, er en anakronisme i den tiden vi lever i. Et nylig
bidrag har tittelen "Nyliberalismen og statlige unntak, Brasiliansk sosio-
log, Emir Sader setter saken på spissen med sin karakteristikk av det
nåværende systemet, som under nyliberalismen består av det velkjente
skjema: Mindre brød, mer å holde ut. Det kan være ved direkte under-
trykking, som har sine grenser, eller reformulering av politiske og juridis-
ke systemer, i et forsøk på å hindre den økende misnøye med å fø de
anti- nyliberale alternativene, som kunne virke inn på interessene til
storkapitalen. Og innen jussen og politiet har den nyliberale modellen i
dag ikke noen hegemonisk kapasitet. Det er derfor de trenger de trenger
en stat utenfor hvor de kan ta kontroll og bli i regjering. De må kunne
straffe de ledere som representerer radikale antagonistiske meninger og
prøve å hindre dem i å bli kandidater. Dette er saker som Lula (da Silva),
Cristina (Fernández), Rafael Correa. Det er ikke mulig å ha en nyliberal
regjering som ikke er beskyttet av ekstraordinære strukturer.
Nyliberalismen kan bare overleve når den er beskyttet av en eksepsjonell
tilpasset stat. Den anti-nyliberale kampen er ubrytelig bundet til kampen
for demokrati, motstand og organisatorisk frihet.  

Jeg kan tillegge at den permanent eksepsjonelle staten er en tilstand for
å innvie "Allmaktstaten over Samfunnet" som den tyske juristen og
statsviteren Carl Schmitt definerte det, og i imperialistiske termer, sta-
ten som serviceverktøy for å oppnå "absolutt allmakt» i verden som
Adolf Hitler drømte om og som Schmitt arbeidet for i en del år. 

Kort sagt er det noe nytt i dette, for i 1857, i en kritikk av ideene til
den britiske økonomen J. Stuart Mill om fordelingen av velstand og eien-
dom skrev Karl Marx at; «det ser ut til borgerlige økonomer mener at,
med et moderne politivesen vil all produksjon gå bedre enn ved å bruke
«den sterkestes rett». De glemmer da at den retten også er en rett, og
at den har virket i en evighet under en annen form for "lovens orden".

Hvordan kunne den bolivarianske regjeringen
ha frontet den nåværende situasjon?
For Venezuela, både på regjerings og folkelig nivå, er en av de viktigste
aspektene ved "vått krutt" aksjonen 23 februar at de kan påpeke, be-
skrive og rettsforfølge disse "beachheads" for  imperialismen internt, 
det vil si politiske krefter og individer som godtok utenlandsk aggresjon
og stilte til tjeneste for USA og andre aggressive land for å begå 

kriminalitet, ødelegge den konstitusjonelle orden og det politiske og
sosiale systemet i den Bolivarianske Revolusjonen.

Det er en farlig lek i møte med imperialistisk aggresjon, at regjeringen
lar Guaidó løpe rundt som en gal guttunge. Han er en maktraner i hen-
dene på USA for å beslaglegge nasjonens verdier og okkupere det mili-
tært. Regjeringen satser på tid til å overbevise en gjenstridig internasjo-
nal opinion å slutte å luske rundt i buskene. Det er ikke bare passivt,
Tvetydigheten til Venezuelas regjering er forbløffende 
(https://www.alainet.org/es/articulo/198343).

I Venezuela, er reaksjonen til republikkens visepresident, Delcy
Rodríguez, helt konkret da hun minner om at "den kapitalistiske model-
len er en modell som hver dag minner oss på at den er på alle måter
urettferdig, voldsom, at den eneste måten å bevare den på er gjennom
imperialistiske kriger" og den kriminelle blokaden mot landet, med den
ene hensikt å skaffe seg kontroll over Venezuelansk olje.

Etter å minne om at "vi skal ikke gi oss, vi skal leve våre liv her, vi 
et at vi vinner, som våre martyrer vant, for å se et fritt hjemland, hvor
menneskene er anstendige, som det er med den Bolivarianske
Revolusjon", Delcy Rodríguez gikk god for at demokratiet virker i hennes
land hvor de siste 20 år med revolusjonen har hatt 25 valg, og i de siste
12 måneder har hatt fem meningsmålinger som har demonstrert for all
verden at vi følger en fredelig revolusjonær kurs.

Visepresidenten  sa at i Venezuela er det ikke valg som er problemet 
men "klasseforakt" og  "politisk og ideologisk intoleranse mot den
Bolivarianske sosialistiske modellen representert ved regjeringen til
President Nicolas Maduro. Kapitalistene hater ham fordi han kommer fra
fagbevegelsen og likevel har ansvar for den største energireserven på
planeten. Det er også grunnen til den uttrykte aggresjonen mot hjem-
landet vårt.”

Betraktet utenfra, kan denne journalisten forstå at det er en dialog med
opposisjonens politiske og sosiale krefter med tanke på å beholde og
styrke en sosial sammenheng og utvide den demokratiske deltagelsen
med sikte på å ha en nasjonal og allmenn suverenitet. Det er en god
ting å gjøre, men døren bør ikke være åpen for de kreftene og individene
som har vist at de ønsker å ødelegge all suverenitet og overgi landet og
velstanden til imperialismen, fordi de er fiender av den Bolivarianske
Nasjon.

Kanskje tiden har kommet for å sette på dagsorden spørsmålet om felles-
eie over selskaper som har stor sosial, politisk, økonomisk, kommersiell
og  kulturell betydning og som er en del av årsakene til aggresjonen fra
USA og deres allierte, og som benyttes til å alvorlig skade dagliglivet til
befolkningen og svekke eller annullere alle tiltak den Bolivarianske
regjeringen gjør og som er fordelaktig for folket. Kort sagt, det som har
vist seg gjennom denne destabiliseringsprosessen er at majoriteten av
befolkningen og de strategiske institusjonene og de folkelige organisa-
sjonene fortsatt støtter den  Bolivarianske regjeringen, og at Venezuela
har venner blant massene og regjeringer i hele verden, og også markeder
som kan styrke økonomien, det sosiale limet og den revolusjonære 
prosessen.   

- Alberto Rabilotta er Argentinsk-Canadisk journalist. 

Oversatt og bearbeidet av Terje Enger
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Federico Fuentes - 15.04.2019 

Media kaller dem væpnede røvere og USA Senator Marco Rubio
vil ha dem på deres terrorist liste, men hvem er egentlig
Venezuelas kollektivister? Green Left Weekly’s Federico Fuentes
møtte noen av dem for å finne ut av det. 

Mens vi spaserte rundt i 23 januar barrio i Caracas, kom det inn en
melding på Cucaracho’s walkie talkie: “Vi er i krigen og hovedmålet
for denne offensiven er de folkelige bevegelsene, colectivos. Det er
ingen tilfeldighet: De kjenner til colectivos og deres hovedsaker, og
23 januar er toppen av isfjellet.”

Cucaracho, “det er det de kaller meg” (spansk for kakerlakk) er med-
lem av Alexis Vive colectivo, som er aktiv i denne historisk militante
nabolags strategisk lokaliserte gruppe nær presidentpalasset.
Historisk plassering betyr at 23 januar regelmessig henvises til som
en av hovedbasene til colectivos.

Demonisert av internasjonale media og blinket ut av opposisjonen,
har colectivos blitt et symbol for forakt for President Nicolas
Maduros motstandere. De blir vanligvis beskrevet som væpnede ban-
der og den siste bastion av støtte til Maduros regjering. Men realite-
ten i colectivos, som alt annet i Venezuela, er noe helt annet.

Mange av gruppene som i dag kalles colectivos er fra før Maduro og
hans forgjenger Hugo Chavez. Andre, som Alexis Vive, dukket opp
under Chavez presidentskap.

Opprinnelsen
Nesten alle er lokale organisasjoner som har blomstret under
Venezuelas Bolivarianske Revolusjon. «De ser på seg selv på samme
måte som motstandsbevegelser i Midtøsten og andre land som har
motsatt seg invasjon» forklarer Cucaracho. “Det er derfor de vil
demonisere oss. De ser på oss som en hindring, en slags endelig for-
svarslinje, men de kommer ikke for å se vår reelle situasjon.”

Alexis Vive var en viktig faktor i etableringen av Panal 2021 kommu-
ne. Foreslått av Chavez, og kommunene har blitt hovedformen for
demokratisk utøvelse og organisering over hele landet. Panal 2021
kommune, som innehadde omtrent 3600 familier i en sektor av 23
Januar, har sine egne selvstyrte bedrifter som bakeri, sukkerpakkings
fabrikk, egen radio og kabel TV stasjon, egen transport og distribu-
sjonssentre for matvarer og til og med sin egen lokale myntenhet.
Overskuddet fra alle kommunens virksomheter blir deponert i den
kommunale banken og re-distribusert til prosjekter kommunen har
vedtatt. 

“Ideen til kommunen er å spre makt”, forklarer Cucaracho, “så folket
blir de som tar bestemmelsene “. Vår rolle er å trene kadre og lære
folk om de strategiske visjonene til en kommune. “Men vi er akkurat
som alle andre i kommunen: vi står i de samme køene som alle
andre, vi hjelper eldre, og er en del av kommunen.” Dette betyr like-
vel ikke at colectivos begrenser seg selv til bare kommunalt arbeid. 

I San Fernando, hovedstaden i delstaten Apure snakket jeg med
medlemmer av «De Motoriserte» — motorsykkelkurerer som vanligvis
er merket som colectivo medlemmer.  “Det er opposisjonen som er
de voldelige,” sa en av dem. “De plyndrer butikker og setter fyr på
hus. Så hva skjer? Vi, de motoriserte, rykker ut og de stikker av, og
kommer ikke tilbake. “Du vil ikke se noen av oss som plyndrer butik-
ker eller lager kaos. Men vi vil heller ikke la noen andre sette fyr på
husene til folk.”

“Forrige gang de protesterte,” sier en annen med henvisning til
voldsbølgen under de opposisjonelles protester som opprørte landet
i 2017, “De brant ned et barnehjem, Hva slags protest er det? De
barna har 
ingenting å gjøre med det som foregår, Så hvorfor blir de målskiver? 

Junior er medlem i Bolivar og Zamora Revolusjonære Bevegelse
(CRBZ), en annen gruppe som mediene påstår er colectivo, men som
har sin opprinnelse i en kampanje for bønders rettigheter som ble
dannet på 90 tallet. Han var tilstede på Venezuela-Colombia grensa

Hvem er Venezuelas Colectivos?

Federico Fuentes med Cucaracho, fra kollektivet Alexis Vive, 
i 23 januar barrio i Caracas
Foto: Zuleima Vergel
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den 23 februar  da USA forsøkte å kuppe Venezuelas suverenitet
under dekke av å levere “humanitær hjelp”.

Junior forklarte at CRBZ bestemte seg for å sende medlemmer til
grensa i disse dagene. “Det var en intern avgjørelse. De av oss som
var mest politisk orientert, og mest forberedt, var de som dro.” Vi
dro ikke fordi regjeringen ba om det. Det var vår egen politiske
bevissthet som gjorde at vi var der.”  Oppbyggingen til arrangemen-
tene 23 februar betydde at mulighetene for voldsbruk absolutt var
til stede. Siden vi ikke visste hva man måtte forvente, forklarte
Junior at de var “psykologisk forberedt på det verste, for alt kunne
skje. “Du kunne ikke gå der å tenke på familien, og barna dine. Så
du måtte tenke på ditt bidrag til revolusjonen, på å forsvare landet
ditt. På det faktum at du var der for å slåss for dine foreldres fram-
tid, og for mine barns og barnebarns framtid.

“Vi dro for å forsvare vår suverenitet, suvereniteten til landet og
nasjonen. Hvis en militær intervensjon hadde skjedd, ville vi være
klare og på plass, de ville måtte bryte gjennom oss, for vi er et folk
som er villig til å forsvare oss og slå tilbake for hver centimeter av
vårt territorium.”

Til slutt tapte opposisjon sin hensikt. Til og med medienes løgner
om at Venezuelas væpnede styrker hadde brent lastebiler med huma-
nitær hjelp viste seg å være falske da videoene dukket opp og viste
at det var opposisjonens folk som hadde tent brannene. I følge de
samme mediene hadde colectivos gått til angrep på demonstranter
på den Venezuelanske siden av grensa. Men Junior hadde en annen
versjon av hendingene. “Grensa ved Tachira regionen er veldig kom-
plisert,” sier han. “Venezuelas opposisjon der samarbeider med
Colombianske  paramilitære for å øke sin egen styrke.”

“23 februar var det noen mindre demonstrasjoner på denne siden av
grensa men på omstridte områder hvor  Colombianske  paramilitære
sliter med å holde kontroll på området, noe som er en strategisk
region for dem. “Deres tilstedeværelse forsyner opposisjonen med
logistikk og krefter. «Til tross for den paramilitære tilstedeværelsen,
er ikke opposisjonen i stand til å skape den typen voldsomheter som
de håpet på, men Junior forklarte at han og andre fra CRBZ måtte
finne andre måter å komme seg hjem på etter at opposisjonens
demonstranter satte fyr på kjøretøyene deres. 

Media
(her må man ta i betraktning at mediene er 99% private og støtter
opposisjonen)

“Media tegner vanligvis ikke et realistisk bilde av hendelsene.
Sannheten er at volden i all hovedsak kommer fra opposisjonen”,
sier Junior. Opposisjonen prøver alltid å provosere til voldsbruk fordi
de vet at mediene vil alltid si at myndighetene er ansvarlig, og at
regjeringen undertrykker folket, og de bruker det som unnskyldning
for en intervensjon. “Media er på opposisjonens side og de lyver.
“De selger meldinger til resten av verden som er ubalanserte og
direkte falske i rapporteringen om hva som skjer her.

Colectivo medlemmer jeg møtte vedkjente seg at statlige agenter i
noen tilfeller hadde infiltrert eller latt som de var Colectivos for å
angripe eller beskylde opposisjonen for forbrytelser og holdninger.

Men selv om dette mer var unntaket enn regelen, er det det medi-
ene fokuserer på.  Rafael Ramos, student ved Instituttet for Høye
Studier i Diplomati, Pedro Gual, forklarte at medias omtale av colec-
tivos har en klar intensjon.

“Den redaksjonelle linja er til for å få det internasjonale publikum
til å tro at Chavismen har tapt all støtte. “De prøver å skape et inn-
trykk av at Venezuela er et diktatur uten ytringsfrihet og at
Chavismo er bare for et mindre antall gjenlevende støtter som bør
utslettes. “Fordi de er så få kan volden mot Chavistene, og colecti-
vos, rettferdiggjøres. Media dehumaniserer dem og beskriver dem
som ikke-humane, så det ikke gjør noe om de behandles som dyr
eller de dreper dem. “Bildet er at det de prøver å beskrive interna-
sjonalt er at det er nødvendig å bruke vold.”

De colectivo medlemmene jeg snakket med forstår dette.
“Vi er mennesker som alle andre” sa Robert Longa, hvis stemme jeg
hadde hørt gjennom Cucarachos walkie talkie. “Vi lever i samfunnet,
deltar i kommunen, og på studiesirkler samtidig som vi leter etter
måter å produsere mat på for å holde ut krisa. “Men vi vet at vi er i 
en krig. “Ikke mot opposisjonen for vi vet at den ikke er en reell
opposisjon for de kan ikke kaste Maduro. Det vi står opp mot er 
imperialismen.”

“De angriper colectivos fordi vi er villige til å forsvare vår modell.
Colectivos er organisert med sikte på å fordype den Bolivariske
Revolusjon gjennom folkelig organisering og skape en kommunal
stat. “Vi er sterkt overbevist om at dette er den korrekte veien frem-
over: en regjering av folket basert på deltakende demokrati. Men vi
vil løse våre problemer innenfor revolusjonen. Vi er Chavistas og vil
ikke forråde Chavez.”

“Det fins mennesker som hevder de er Chavista men som dreper
Chavismo. Det er folk som har infiltrert statlige institusjoner og som
jobber imot oss. “Men folket ønsker revolusjonen utdypet, de ønsker
byråkratene sparket ut en gang for alle; for at jorda kan bli gitt til
bøndene og fabrikkene bli tatt over av arbeiderne. “Vi ønsker en
radikalisering av revolusjonen. Vi vil ha all makt til folket: det er
det vi søker. “Men akkurat nå er problemet gringoene. Når vi har
løst den saken, tar vi fatt på våre egne interne problemer. 

Viva la Venezuela libre. 
Soy Colectivo! 

Terje Enger
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Maduro gir Trump en leksjon i moral og etikk 

I klar strid med Wien-
konvensjonen, har USAs
politi, med makt tatt seg
inn i Venezuelas ambas-
sade etter 37 dager med
motstand i bygningen
som huset ambassaden,
og arrestert de fire akti-
vistene som beskyttet
det diplomatiske hoved-
kvarteret mot terroristisk
vandalisme fra den så-
kalte «Venezuelanske
opposisjonen».  

“Venezuelas regjering vil
besvare invasjonen av sin
ambassade i Washington i henhold til rammene for internasjonale
lover,” erklærte Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza. “Nok engang
har Donald Trumps administrasjon vist hvor mye sannheten smerter og
har reagert med arroganse, og i strid med internasjonale lover». Den
Bolivarianske Ministeren for utenlandske affærer rapporterte 16. mai at
hans land vurderer sin respons på den ulovlige invasjonen av sin ambas-
sade i USA, selv om han så for seg at det ville bli innenfor rammen av
internasjonal lov og beskyttet av prinsippene for gjensidighet. 

Fra sin Twitterkonto har Arreaza gjentatt og fordømt den illegale overta-
gelsen av det diplomatiske hovedkvarteret som USAs politi foretok. Han
la da vekt på at Washington med denne aksjonen ikke fulgte sine for-
pliktelser etter Wien konvensjonen som både USA og Caracas har sig-
nert. 

Utenriksministeren sa at med makt å tvinge ut de fire aktivistene som
var i ambassaden med tillatelse fra Venezuelas regjering, har USAs sik-
kerhetsstyrker i tillegg forbrutt seg mot deres menneskerettigheter. 
“Moralen til disse aktivistene viste seg å være sterkere enn makten i
undertrykkingen utført av dusinvis av væpnede politioffiserer utplassert
av Washington,” sa Arreaza.

Carlos Ron, Bolivariansk vice-minister for Nord Amerika, minnet, på en
improvisert pressekonferanse om at den eneste legitime regjering i
Venezuela ikke hadde autorisert inntrengning av USAs politistyrker i
bygningen hvor deres ambassade i Washington befinner
seg, så politiets handlinger er, ifølge
Wien konvensjonen et flagrant
brudd på internasjonal lov. 

Washington Metropolitan Police tok
seg ulovlig inn i Venezuelas ambassa-
des fasiliteter i USAs hovedstad i strid
med den juridiske immuniteten til
diplomatiske hovedkvarterer og de doku-
menter og arkiver som måtte befinne seg
der. 
Denne aksjonen fra USAs side setter en 
farlig presedens fordi det sender en melding

til verden om mulige
aggresjoner av denne
type som truer andre
diplomatiske kontorer 
i framtida. Medea
Benjamin, medstifter av
Code Pink bevegelsen
for fred, har fordømt
inntrengningen som
Metropolitan Police
Department i
Washington (MPD) 
gjorde i Venezuelas
ambassade for å tvinge
ut aktivistene som
hadde stasjonert seg
der. Aktivistene og en

representant for helsevesenet advarte politiet mot innbruddet i et diplo-
matisk hovedkvarter som de også beskrev som brudd på internasjonale
lover.  

“Innbruddet i ambassaden for å arrestere Embassy Protection Collective,
er politivold og ulovlig,” skrev Medea Benjamin på sin Twitter konto.

CodePink hadde regnet forsvar av Venezuelas diplomatiske hovedkvarter
i USA som en støtte til demokratiet i det søramerikanske landet som
Donald Trumps administrasjon er i ferd med å ødelegge.

President Nicolás Maduro har offentlig anerkjent den gruppa av aktivis-
ter som forsvarer Venezuelas ambassade i Washington, “som har stått
opp mot aggresjonene fra et sjukt høyre og imperialistisk innblanding ”.

“Jeg sender en solidaritetshilsen full av dyp takknemlighet og beundring
til Protection Collective i vår Washington ambassade som så modig har
stått opp mot det kriminelle imperiet,” erklærte den Bolivarianske presi-
denten på Twitter. Utenfor ambassaden var aktivister klare til å støtte
Collektivos i forsvaret av bygningen som de voktet og forlangte at det
skulle bli brakt inn mat der. Aktivistene fordømte opposisjonens suppor-
tere som omringet bygningen for å hindre levering av mat og medisiner,
de kuttet også strøm og vannforsyning. Alt i forståelse med regjeringen

til Donald Trump.

Omtrent 15 aktivister forble på innsiden
av bygget siden midten av april for å hin-
dre Carlos Vecchio, “representanten” for
det selvoppnevnte opposisjonens inte-
rim president, Juan Guaidó, fra å ta
over ambassaden. (Collectivos er tidli-
gere nabolagsorganisasjon som må
regnes som Venezuelas sivile mot-
standsbevegelse. Code pink som
omtales her er amerikanere.) 17,
mai 2019. Soy collectivo. 

Terje

Manuel E. Yepe Oversatt og bearbeidet av Terje Enger
20.05.2019 
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Lektor Skartveit og usammenhengende påstander 
fra 10-tallet 

J .J. Skartveit mener at Ane Hoel ved å ta avstand fra USAs sanksjoner
motVenezuela i virkeligheten støtter et militærdiktatur som undertrykker
de fattige i landet.

I hele sin kronikk tar ikke Skartveit standpunkt til USAs sanksjoner mot
Venezuela. Han erbare opptatt av at den internasjonale venstresida har
et generasjonsproblem – ikke bare etpolitisk, teoretisk og ideologisk pro-
blem, som er påpekt av professor ved Universitet i Caracas og venstreak-
tivist Edgardo Lander. Skartveit plukker ut det han syns passer, og nevner
ikke i det hele tatt Landers standpunkt til USAs sanksjoner mot
Venezuela. 

I det samme intervju som Skartveit henter litt fra, gjengitt i
https://roarmag.org/essays/edgardo-lander-venezuela-crisis-conflict/, 
sier Lander :
”In a policy characterized by extreme cynicism, the US government is
simultaneously worsening an already dire situation for the population by
strangling the Venezuelan economy, with a cost of tens of billions of 
dollars, and offering a few million dollars in “humanitarian aid” to alle-
vi-ate the socio-economic crisis to which it is actively contributing.
These two opposing forces — the Maduro  government with the backing
of the armed forces, and the National Assembly with the backing of the
US, including the threat of armed intervention — are slowly moving the 
country towards the brink of war.”

Skartveit er bare opptatt av generasjonsproblemet. «Ane Hoel og andre,
som Joar Hoel Larsen og Mons Lie, insisterer på at USA er årsaken til alt
som går galt i Venezuela»

Skartveit kommer til en slags konklusjon: «Det er ikke USA som er 
den reelle imperialisten iVenezuela». I stedet lanserer han en ny 
imperialisme-teori: «Det er Cuba og Kina som er de reelle
imperialistene i militærdiktaturet Venezuela.» 

Jeg vil ikke kaste bort tida på å bruke adjektiver på hva jeg mener om
lektor Skartveits teori, som for øvrig består av ubegrunnede
påstander.

Når det gjelder USAs rolle i forhold til den sjøloppnevnte presidenten
Guaido, sier Lander: ”It is really important to highlight that the rest of
the opposition coalition was not really aware about the fact that Guaidó
was planning to declare himself president at the rally of January 23. But
the US, in contrast, was absolutely aware of what was about to happen. 
A few minutes — literally less than ten minutes — after Guaidó decla-
red himself president, there was an official public statement put out by
the Trump administration recognizing Guaidó as the legitimate president
of Venezuela. So it is clear that this has all along been a highly coordi-
nated script written in strict collaboration with the US government. It is
impossible to imagine that the US government could have put out an
official statement — not just a tweet by Trump, but an official written
statement — just a few minutes after Guaidó declared himself president
if this had not been coordinated beforehand, with the US being fully
aware of what was about to happen. This was absolutely prepared: the
largest flag at thepodium of self-proclaimed president Juan Guaidó’s rally
on February 2 in Caracás was the US flag. They knew because they were
involved in writing the script. I have no doubt in my mind that all this
was designed in Washington.”

Dette viser kanskje at USA prøver å styre det som skjer i Venezuela.  
Som Skartveit sier, hevder Henrik Ibsens helt Doktor Stockmann i 
«En folkefiende» at en sannhet varer i 20 år. De som klamrer seg til
sann-heter fra forrige generasjon, risikerer å møte seg selv i døra. 
Men, de som gjør som Skartveit, og klamrer seg til halvsannheter fra i
dag risikerer å ikke komme til døra.

Svein Mortensen,
Adjunkt, trykker og fagforeningsleder emeritus

Proamerikansk psykologisering? 
Sluttreplikk til lektor Skartveit

I stedet for å prøve å se på virkeligheten i utviklinga i Venezuela fort-
setter lektor Skartveit å psykologisere over “… hvorfor en generasjon
venstreradikale ikke vil akseptere at chavismen er hovedårsaken til trage-
dien Venezuela, …”. Han bidrar ikke med et eneste pip om USAs rolle i
Venezuela siden Hugo Chavez ble valgt første gang, ei heller om USAs
partnere i landet.

Har det ikke hatt avgjørende betydning:
- at massemediene hovedsakelig er på private hender? 
- at omsetnings- og distribusjonskanalene er private?
- at store deler av overklassen, som har og har hatt sterke økonomiske 
og ideologiske bånd  til USA, har motarbeida  chavismens sosiale- og 
omfordelingsprogrammer?

- at ledelsene i viktige statlige og private enheter og bedrifter ikke har 
hatt interesse av å bidra til å bygge et samfunn for folk flest og ikke 
for den “gamle” overklassen?

- at USA og deres venner blokkerer Venezuelas økonomiske ressurser?

Det er ikke mulig å ta lektoren alvorlig når han ikke kan ta standpunkt
til USAs sanksjoner, innblanding og undergraving Venezuelas ledelse. 
Hva om Trump iverksetter Trump det han nylig har fortalt journalister: 
at han vurderer en havneblokade, eller total «karantene» av Venezuela,
som et siste skritt for å prøve å få til et regimeskifte?

Hvis vi ser på USAs forhold til Venezuela gjennom de siste åra og
sammenlikner med dokumentet “Operation Masterstroke” fra US Southern
Command, ser det helt likt ut. 
Spørsmålet er da: har ikke USA spilt en forferdelig destruktiv rolle?

KKs lesere, og andre, oppfordres til å lese: 
Plan for å styrte det venezuelanske diktaturet – 
“Masterstroke” av Kurt W. Tidd
https://www.voltairenet.org/article201100.html

Svein Mortensen, 
pensjonist
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Dette er den dramatiske historien til motormann Ivar Pedersen
på M/T Polyclipper da han var med på å trosse USAs marine og
blokade av Cuba. Vi har tidligere i Cuba Nytt publisert et annet
medlem av mannskapets historie fra samme skip og i hvert fall
delvis samme tid. Begges historier fortjener oppmerksomhet.
Her er Ivar Pedersens opplevelser:

Båten var svartelistet, noe som ville bety at jeg ikke kunne an-
komme eller besøke USA selv etter at jeg hadde mønstret av. 
Det bekymret meg ikke, siden jeg regnet med at jeg bare kunne
bytte passet med et nytt uten Cuba eller Sovjet stempler. 
Så enkelt var det ikke for skipperen om bord, han ville fått store
problemer om han noensinne skulle komme til USA enten det ville
være som turist eller kaptein i den Norske handelsflåten. Den kalde
krigen mellom USA og Sovjetunionen var i høyeste grad merkbare
for oss som seilte i utenriksfart, spesielt på Cuba, Øst-Europa og
Sovjet. 

I 1962 advarte USA om at de ikke ville akseptere at sovjetiske
angrepsvåpen ville bli utplassert på Cuba. 14 oktober opplyser et
amerikansk spionfly at det er satt opp rakettramper på øya og 
16 – 22 oktober vedtar USA blokade av Cuba, som i en fjernsyns-
tale til det amerikanske folk kalles «Karantene»  stanser USAs 
flåte en konvoi av sovjetiske og et libanesisk skip som seiler for
Sovjetunionen. Vi reagerte ikke på dette ettersom vi også ble 
kontrollert hver gang vi var på vei til Cuba. 

De amerikanske spionflyene fløy rett over båten og tok bilder av
oljetankene, som var beordret åpnet for inspeksjon fra luften sam-
tidig som mannskapet måtte stille på tankdekket under fotografe-
ringen. Noen ganger ble vi bordet av amerikanske militære fartøy
som la seg til skutesida og sendte soldater om bord til oss for å
kontrollere at lasten var den oppgitte og at skipsmannskapet var 
de vi utga oss for å være. Disse tingene betraktet vi etterhvert 
som «normalen» som skipsmannskaper måtte finne seg i når man
fraktet varer til det blokkerte Cuba.

Men en tur med M/T Polyclipper er mindre kjent, men ble adskillig
mer dramatisk! Vi hadde lastet olje i Batumi i Russland med desti-
nasjon Santiago de Cuba. Det ble fortalt at vi skulle seile i konvoi
med russiske handelsskip til forskjellige havner på Cuba. Som alltid
når vi nærmet oss Cuba fikk vi besøk av amerikanske spionfly som
fotograferte oss i det de fløy i lav høyde over båten. Men denne
gangen ble vi møtt av et titalls båter fra USAs marine, og i spissen
ruvet USAs stolthet hangarskipet «USS Enterprise». Nå skulle vi
stoppes for enhver pris, for det ble fortalt at noen av skipene i
konvoien hadde atomraketter om bord. Den første ordren som ble
sendt via telegraf var at oljelukene om bord skulle åpnes, og det
var vi vant til, det var noe vi alltid måtte gjøre. Flyene kom igjen
i lav høyde og fotograferte, for å se om det var olje i tankene. 
Vi hadde norsk flagg både akterut og i riggen, så det skulle være
enkelt å se vår nasjonalitet. Likevel var flyene mye mer aggressive
enn de pleide å være, sannsynligvis fordi vi ikke hadde gjort noe
tegn som viste at vi ville stoppe. 

I serien ”Norske sjøfolk og Cuba” 

Vi bryter Cubablokaden!

Her er M/T Polyclipper fotografert i ballast i rom sjø i 1963

Boken om Cubas omstilling til økologisk holdbarhet er på 
svensk og du får kjøpt den og de to andre bøkene (til høyre) 
av Cubaforeningen i Norge. 

Prisen er kr. 150.- pr. bok. Send en mail til:
teenger2@online.no eller ring tlf. 41604287 evt. SMS 

3 lærerike bøker om Cuba
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Fidel 
is not

 dead
       

       
       

       
long l
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del! 

Som abonnent på CUBANYTT 
vet du mer!

For kr. 200.- pr. år får du bladet i posten 
og samtidig støtter du foreningens solidaritetsarbeid!

Cubaforeningen i Norge
www.cubaforeningen.org  -  teenger2@online.no

Lærebok i spansk!
Bestill hos Terje Enger
teenger2@online.no
Tel. 416 04 287

Portofritt fra Cubaforeningen

kr. 278,-

De sovjetiske handelsskipene lå nå langt bak oss, det så ut til at
hadde lystret ordren om å stanse og vende tilbake. 

Langt der fremme dukket det opp en stor skygge i horisonten, det
viste seg å være USS Enterprise. Den lå på vår kurs og sperret
veien for oss. Hvis vi ikke stoppet ville det ende med en stor 
katastrofe. Dekksgutten kom løpende over stormbrua fra midtski-
pet, og ropte ned til oss som sto på tankdekket at kapteinen
hadde fått beskjed om at hvis vi ikke stoppet ville de skyte oss
bort fra havoverflaten. Da fant vi ut at det kanskje var fornuftig 
å forlat tankdekket. Vi la på sprang akterut, båten ristet og skalv
så det kjentes mer ut som farten økte enn at den minsket. 
Der sto vi samlet på bakken og så skumstripa i vannet etter båten
der den raste fremover. 

Ville vi kollidere? Noen sprang mot livbåtene og noen tok på seg
redningsvester og gjorde seg klar til å kaste seg i sjøen, men atter
andre lukket øynene og ba til høyere makter. Plutselig reiser det
seg et stort grått fjell og det bråker forferdelig idet hangarskipet
passerer oss på knapt 20 meters avstand. De amerikanske marine-
fartøyene lå nå bak oss, og avstanden ble større og større. Vi sto
på dekket og så at de amerikanske skipene forsvant i horisonten.
Vi hadde brutt igjennom jernringen og kommet inn i Cubansk terri-
torialfarvann. De andre skipene i konvoien hadde snudd og var på
vei tilbake. Om de hadde noe ulovlig i lasten fikk vi aldri greie på.

Ankomsten til Santiago de Cuba var storslått, vi var plutselig blitt
berømte. Det var snakk om oss på radio over hele Cuba, om de
heltemodige nordmennene som var om bord på den eneste båten
som hadde greid å bryte blokaden og komme igjennom med sin
last til Cuba. Vi ble tatt imot som helter og heltestatusen fulgte
oss hvor vi enn var på Cuba. Et amerikansk spionfly ble skutt ned
over øya, og Khrusjtsjov og Kennedy bli enige om et forslag til
løsning av konflikten. Men blokaden fortsetter. 1. november 
fastslår Castro at vennskapet mellom Sovjetunionen og Cuba er 
ubrytelig.

Olje til Cuba er drama i begge ender
En ting som kunne være dramatisk, og som ikke bare hadde med
den kalde krigen å gjøre var innseilingen til Svartehavet. 
Vi beveger oss fra Egeerhavet gjennom Dardanellene og inn i
Marvarahavet og passerer Istanbul, og derfra inn i Bosporos-
stredet. Dette er en skipspassasje med mange kryssende ferjer 
som man må forholde seg til når man står til rors og styrer båten 
i den sterke strømmen i de lange trange passasjene. Det er små
avstander mellom land og møtende skip så det er ikke bare å
bremse om noe uventet skulle oppstå. Det var da heller ikke alle
skip som kom seg helskinnet gjennom, og det kunne alle skips-
vrakene vi så ved innseilingen til Svartehavet fortelle om. 
For å komme ut eller inn måtte vi også passere det minelagte 
stålnettet som kunne dras mekanisk over stredet og stenge det 
på få minutter. Dette ble styrt av det militærstyrte natolandet
Tyrkia. Dette var jo den kalde krigen og konstruksjonen var for 
å gi mulighet til å sperre den sovjetiske marinen inne i 
Svartehavet og derved hindre dem i å komme ut i internasjonalt
farvann.

Motormann 
Ivar Pedersen
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Kjære Presiden
t Antti Rinne,

 

Kjære Presiden
t Donald Tusk

,
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August 29, 20
19
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KJÆRE MEDLEM! Foreningen takker hjertelig for bidrag som noen sender på faste oppdrag. Disse pengene bidrar i høy
grad til at Cubaforeningen greier å opprettholde aktivitetene og gi ut Cubanytt med informasjon til medlemmer og andre i tillegg til humani-
tær hjelp. Allikevel trenger vi flere medlemmer så hvis du kan verve en venn eller slektning vil vi bli glad. Vi vil også kunne spare noe på
porto hvis alle som har, sender oss sin e-postadresse. Har du ønsker eller forslag til hvordan Cubanytt skal være? Vil du skrive i bladet om
ditt forhold til Cuba? Kontakt Cubanytts redaksjon gjennom teenger2@online.no eller tlf 416 04 287.

Langs USA-Mexico grensa, temperaturer i sommer setter 
rekorder daglig. I Sonoran ørkenen spriker grensa og skaper et
dødelig hinder for tusener av migranter som søker et bedre liv i
“el Norte,” Nord-Amerika. Et ukjent antall tusener av mennesker
har dødd i disse ørkenene, mens de fulgte stien kjent som 
“el Camino del Diablo,” Djevelens Motorvei. Hvor mange som 
har dødd får vi aldri vite, for ørkenen visker ut bevisene etter de
som har falt der; gribber, coyoter og insekter inntar raskt likene
så bare de blekede beinrestene blir igjen. Restene av over 3000
mennesker er blitt funnet, enda eksperter har be-
regnet at over 10,000 har dødd under forsøk på å krysse 
ørkenen. Flere frivillige grupper har i årevis utfordret den 
hete sanden i Sonora, og lagt ut mat, vann og medisinske 
pakker langs kjente migrant stier og gjort det de har kunnet 
for å begrense ørkenens dødelighet.

I januar 2018, ble Scott Warren, i den humanitære bistandsgruppa:
Ikke flere dødsfall/No Mas Muertes, arrestert og siktet for å ta inn
fremmede “aliens” og konspirasjon, forbrytelser mot staten, som
kunne gi 20 år i fengsel. Den første rettsaken endte med uenig jury,
hvor åtte av de tolv jurymedlemmene stemte for frifinnelse. 
De føderale prosessfullmektige droppet da anklagen om konspirasjon
og legger opp til en ny rettsak som skal starte i November. (2019) 
Han risikerer likevel 10 år i fengsel for å ha hjulpet folk å overleve.

Vi reiste nylig på en “water
drop” med Warren og to
andre, No More Deaths frivilli-
ge, Geena Jackson og Paige
Corich-Kleim. Vi dro fra det
nye humanitær hjelp kontoret
som  No More Deaths deler
med allierte grupper i Ajo,
Arizona, og dro langs en røff
grusvei inn til Organ Pipe
Cactus National Monument.
Det var tidlig morgen, men
temperaturen var over 100
grader. (Fahrenheit) Organ
Pipe går fra nær Ajo og hele veien til den mexicanske grensa. Vest for
nasjonalmonumentet er Cabeza Prieta National Wildlife Refuge, det
største friområdet for dyr i de nedre 48 statene. “Jeg kan ikke sette
foten i friområdet akkurat nå på grunn av den uavgjorte saken hvor
jeg er tiltalt for å forestå humanitær hjelp, «sa Scott Warren til oss.

Den økende militariseringen av maktbruken i grensebyer som Nogales,
Arizona, driver migrantene dypere inn i ørkenen. “Migranter har blitt
tvunget ut i disse avsides og utrygge områdene som et resultat av
«beskyttelse ved avskrekking,” sier Warren da vi sto utenfor en
Customs og Border Patrol operativ base i Growler Valley. Dalen er en
stor ubebygd strekning av solbrent kaktusjord som går nordover fra 

grensa gjennom Cabeza Prieta og Organ Pipe, så inn til Barry M.
Goldwater Range, en aktiv militær bombearena som migranter må
krysse for å komme til Interstate 8 og deres håp for et liv bortenfor.  

Døden til 14 migranter i denne dalen ble med uttrykksfullt detalj-nivå
beskrevet av Luis Alberto Urrea i hans Pulitzer-finalist 2004 
bok, “Djevelens motorvei.” Urrea forteller om de seks stadiene fram
mot døden: “Ørkenens luft, er som deg, tørst. Den suger opp svetten
din så fort du kan pumpe det, så raskt at du ikke engang vet at du
svetter … lufta treffer leppene dine og trekker vann fra deg. 
Hvert pust tørker ut nesa di, dine åpninger, munnen din, halsen
din… Ensomheten drikker deg først i små sipp, så i dype gulp.”
Legger Urrea til, “hvis du gråter, gjør du en avgjørende investering 
i din egen død.”

På grunn av at veiene varierer, Warren fulgte oss på water droppen,
men engasjerte seg ikke i aktivitetene personlig. “Humanitær hjelp er
aldri en forbrytelse,” fortalte Geena Jackson oss. “Det er en humani-
tær forpliktelse å prøve å hindre døden og lidelsene i dette områ-
det… uavhengig av regjerings agenter som prøver å straffe de som
arbeider med humanitær hjelp.” Hun og Paige Corich-Kleim skrev 
meldinger på hver femliters kanne de la i skyggen av et tre langs
stien som er oppstått over årene av mennesker som tar denne farlige
reisen.

“Vanligvis skriver jeg religiøse
hilsener som ‘Vayan con la fuer-
za de Dios’ eller ‘Que Dios ben-
diga su camino,’ som betyr 
‘Gå med guds styrke’ eller 
‘Må Gud velsigne din reise,’ som
Corich-Kleim fortalte oss, for 
å la de reisende vite at vannet
var satt der av venner og var
trygt å drikke.  De satte også
igjen hermetiske bønner for å
gi dem kalorier og livsnødven-
dige salter om menneskene
mister  i ørkenheten.

Betraktende sine kolleger, sa Warren “Jeg noterer meg energien i
dette øyeblikket, og jeg tenker at kanskje fordi vi er her alle sammen,
og hører mine venner beskrive meldingene de skriver på flasker og
kanner. Det er så rutine for oss at vi gjør det, at til og med jeg 
glemmer hvor viktig, vakkert og hellig dette er.”

Oversatt av Terje Enger

The original content of this program is licensed under a Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United
States License. Please attribute legal copies of this work to democra-
cynow.org.

Død og motstand på USA-Mexico grensa
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Forklaringen

Vi ber dere, Folk i alle verdens land, mennesker opptatt av frihet
og rettferdighet, som deler med oss idealet om at alle mennesker
har rett til livet og at vi alle er frie og har krav på respekt. Vi kal-
ler på dere i visshet om at dere føler at internasjonale institusjo-
ner og pressen har fortalt dere sannheten om den Bolivarianske
Republikken Venezuela og at de etterlever idealene i FNs Charter
og avtaler om respekt for menneskerettighetene. 

Vi appellerer til dere fordi vi vet at de har løyet
til dere og ikke gitt dere muligheten til å vite
hva Venezuela faktisk er, hva som foregår her,
landets menneskelige resultater og hvorfor bil-
det av landet vårt har blitt så grusomt forvridd. 

De har ikke fortalt dere sannheten fordi de
ønsker å provosere situasjonen, som forverres
hver dag, de har tatt tvingende tiltak som er
utført av banker, store industrier, finansielle
grupper og media konserner, så vel som aksjoner foretatt direkte av
regjeringer. Spesielt Trumps administrasjon i USA har lagt seg på en
kurs med sanksjoner og isolasjon av Venezuela til regjeringen ikke er
styringsdyktig. I lyset av denne situasjonen, har pågående hendelser i
Venezuela blitt beskrevet som forbrytelser mot menneskeheten av noen
eksperter, som f. eks.  Alfred de Zayas. Han har varslet om at de sce-
narier som serveres vanlige mennesker ikke er sannferdig informasjon
om hva som egentlig foregår i Venezuela.

Vi henvender oss til dere, som vi føler er brødre og søstre av folket
med et syn for sannhet, og vi ber dere fordømme, som det sømmer seg
blant mennesker som er bundet sammen som en familie, de hendelser
som er utført mot Venezuela og følge oss i vårt krav om rettferdighet
på vegne av det hederlige og frie folket her i motstand. 

Venezuela er et land befolket av 32 millioner mennesker, på territorier
ekstraordinært rikt på olje, gass, gull og ferskvann. Vi er nasjonen
hvor prosessen med frigjøringen av Syd-Amerika startet. Vi har
gjennomgått en intens revolusjonær periode som siden begynnelsen
har stått overfor fiendtligheter fra enhver påfølgende administrasjon i
Washington som har prøvd hardt på å overta landet. Venezuela har
imidlertid bevist sin motstand ved å ha en folkets sosialistiske og
antiimperialistiske regjering gjennom mer enn 20 valg, under og etter
to kuppforsøk.  

Venezuela er erklært av Obama administrasjonen som land med en
“uvanlig og ekstraordinær trussel” mot USA, en handling fordømt av
over 10 millioner mennesker som har signert opprop mot det.
Venezuela har blitt finansielt forfulgt på grunn av dette, som har
resultert i tap av mer penger enn det som trengs for å garantere gratis
utdannelse i 26 år på alle nivåer og i optimale forhold. Vårt land er
straffet internasjonalt, i strid med prinsippene i lovene vedtatt i
Genève og i Haag, som har nedsatt prinsipper for internasjonale orga-
nisasjoner, til den grad at et lands beholdning av gull ble beslaglagt
av London Bank mens USA lovte administrasjonens tilganger til folk
som ikke engang er utnevnt av legitime myndigheter. 

Og videre, Venezuela er nå et sted hvor konseptet demokrati er i fare,
ikke bare for vårt land men for selve begrepet ettersom det er etablert
at en person som ikke har meldt seg som kandidat til presidentvervet i
noe valg har erklært seg selv som midlertidig president fordi han får
total støtte fra Washington.

Men fremfor alt, Venezuela er 32 millioner mennesker, som blir truet
dag for dag gjennom presseoppslag og digitale medier, av USAs tals-
personer som sier de vil bruke alle midler for å knekke Caracas vilje og
maksimere smerten i alle Venezuelanere, for å oppnå et Amerika fri for
Bolivarianisme, og hvor de sier de vil bruke all tilgjengelig kraft og
teknologi, som om det er en utenrikspolitikk basert på science fiction.

Før sanksjonene hadde Venezuela regionens høy-
este alfabetiserte nivå, høyeste universitets delta-
gelse og best sports utvikling, vi hadde nådd vårt
laveste nivå på ulikhet og høyeste på menneskelig
utvikling noensinne. Og vi har åpnet oss for å gi
olje og muligheter til mennesker i de fattigste
landsbyer i regionen, som i Sentral-Amerika og
Karibia. 

Men dette forteller ingen; isteden ifølge den
internasjonale presse, er det en påstått og pågå-

ende humanitær krise i Venezuela siden 2016, en grunnløs påstand
fordi landet ikke har nådd et nivå på sult og elendighet som forsvarer
beskrivelsen. De har unnlatt at det er en daglig kamp her i landet for
å hindre sult mens en ensidig tvingende målsetting er påført oss, mot
alle anstrengelser, aggresjoner og terrorist handlinger er utført, som
den delvise ødeleggelsen av Venezuelas kraftverk. De internasjonale
mediekonsernene unnlater å nevne at hverdagskvinner og menn sår og
fordeler matvarer fra hjem til hjem sammen med sin regjering, og bru-
ker sin oppfinnsomhet og evner til å holde offentlig service i gang. 

Venezuela er også mødre og unge mennesker som ble brent levende i
2017 fordi de så ut som Chavistas, dødsfall som ikke er rapportert i
utlandet fordi ansvaret for disse horrible forbrytelsene ligger hos grup-
per som er i opposisjon til landets regjering. Mennesker som disse
mødrene driver oss til å fortelle dere at det er mennesker i Venezuela
som insisterer på anerkjennelse av at de har rettigheter, og at disse
rettighetene ikke kan nulles ut ved finansiell kvelning, og for at rett-
ferdighet skal bringes inn i saker som bør bli kjent for hele den vide
verden. 

Det er derfor vi anmoder om deres støtte til å overbevise og handle for
Russell Tribunalet eller andre organisasjoner som kan tenkes å gi rom
til å høre stemmene til det Venezuelanske folket, å få verifisert den
pågående lidelse i vårt land, som også er ulovlige etter internasjonale
menneskerettigheter og ideen om at ethvert folk kan definere sitt eget
system og regjering, hvis avgjørelser skal respekteres av alle andre
nasjoner. 

Vi kaller på dere fordi vi ikke vil at verden skal glemme den redselen vi
lever i hver dag, med trusselen om en militær invasjon hele tiden er
nær ved. En økning i dødsfall og sykdommer kan unngås dersom landet
kan bli i stand til å bruke sine egne ressurser i en normal integrasjon i
internasjonale markeder, og forstå at den eneste måten vi kan forbedre
verden er at menneskene til tross for undertrykking nekter å la seg
undertrykke og handler til tross for de permanente løgnene i de store
media bedriftene. 

Venezuela Chapter of the Network of Intellectuals, Artists and Social
Movements in Defense of Humanity (oversatt av Terje Enger)

Intellektuelle, kunstnere og sosiale bevegelser 
kaller på verdens humanister
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Besøk vennlige og glade Cuba

En annerledes reise, til et gjestfritt og hyggelig folk!

Cubaforeningen i Norge www.cubaforeningen.org
Tlf. 988 94 272 (kontakt) Epost:cubaforeningen@gmail.com

Bli medlem i Cubaforeningen
Cuba trenger og fortjener vår støtte. Det er vi sikre på at du er enige i, dersom du har lest dette bladet. 

Med Donald Trump som president i USA fortsetter truslene mot Cuba ytterligere. 
Den beste støtten du kan gi Cuba er å bli medlem i Cubaforeningen.

Innmeldingsåret er kontingenten kr. 150,-, siden kr. 300,- pr. år. (Er din inntekt lavere enn kr. 130.000,- 
forblir kontingenten kr. 150,- pr. år). Adr., bankkonto, osv. - se side 2.

CUBAFORENINGEN I NORGE
kan arrangere spanskkurs for nybegynnere

Cubansk lærer Yossiel Suarez Coronado 

Ca. 20 timer fordelt over 10 uker

Kurssted: Grønland 12, 0188 Oslo, 4. etg.
Pris kr. 1.200,- inkl. bok

Interesserte kan henvende seg til: 
cubaforeningen@gmail.com eller tlf. 988 94 272 (Cihan)

Møt det cubanske folk i arbeid og fest. Rike opplevelser. Gode minner.

Bli med på 10 spennende og lærerike dager på Cuba!
Ta kontakt med oss for flere opplysninger, og få tilsendt program!

Turen koster kr. 12.000,-/10.000,- (single/dobbel) - eksklusive flyreisen 
Hotellrom og de fleste måltider og visum er inkludert. 
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Reis med Cubaforeningen!

Ta kontakt med oss!
www.cubaforeningen.org
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• GRUPPER 
• DELEGASJONER 
• SOLIDARITETSBRIGADER
For tips, spørsmål om visum, kontakter etc.

BLAD I POSTABONNEMENT

Ved varig adresseforandring, send bladet videre,

mens den nye adressen sendes til:
Cubaforeningen i Norge, Grønland 12, 0188 Oslo

Cubaforeningen kan arrangere gruppeturer med faglig innhold 
fra helse til gamle biler.

Havanna – 500 år!
Havanna by ble først grunnlagt på sørkysten av Cuba den 
25. august 1515. Grunnlegger var conquistador Diego Velazquez 
de Cuellar på vegne av den spanske tronen. Det var et av flere 
mislykte forsøk på å finne en by på Cubas sørkyst. 

Byen som ble Havanna oppsto til slutt ved siden av det som deretter
ble kalt Puerto de Carenas (på engelsk; Careening Bay) som egentlig
er en naturlig tørrdokk hvor man ved hjelp av grunne og tidevann
kunne velte skip på siden for å utføre reparasjoner og vedlikehold.

Kvaliteten på denne naturlige bukten og havnen er 
det nåværende Havanna som ble grunnlagt i 1519.

Siden vi nå skriver 2019 vil jeg nytte anledningen 
til å gratulere Cubas hovedstad og ambassadøren 
til Norge, Oscar de Los Reyes Ramos med 500 års-
jubileet 

Terje
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