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Veelal denken we in termen van links-rechts, democratie versus dictatuur, christen
versus moslims en communisten,
zwart versus blank. Maar de echte
grote breuklijn komt te liggen
tussen de geldelite (centrale banken
en multinationals) en de gewone
burger, dus top-down. Hierbij maakt
de geldelite geen onderscheid in religie
of regeringsvorm, maar denkt in
termen van geld en macht. We zien dat
de privatisering van bedrijven een
volle vaart neemt. De winsten gaan
echter grotendeels naar de
aandeelhouders en de arbeider moet genoegen stellen met een klein loon.
De VS willen zogezegd de democratie beschermen in Venezuela. Daarom dragen de
VS Juan Guaido voor als interim-president. President Madura zou een dictator zijn en
daarom moet er een regimewissel plaatsvinden.
Sinds 1999 is Hugo Chavez aan de macht. De grote opbrengst van de olie investeert hij in
sociale programma’s. Hij verzet zich tegen de economische dominantie van de VS en de
eigen elite. Venezuela heeft de grootste oliereserves in de wereld (zie tabel). De VS heeft
geen profijt van de Venezolaanse olie. Daarom is er een staatsgreep uitgevoerd en
wil men de bestaande regering (illegaal) afzetten.
De raadgever van Trump, Bolton, gaf onlangs toe dat de VS er graag zaken willen doen
en geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die de Venezolaanse olie biedt (3).
In 2002 heeft George W. Bush geprobeerd een staatsgreep uit te voeren. Dit is 2
dagen gelukt. Het volk en het leger stonden echter achter hun leider Hugo Chavez. In
2018 heeft de VS de verkiezingen willen boycotten. Venezuela heeft het recht om voor
een sociaal politiek systeem te kiezen.
De opgelegde sancties wurgen de economie.
Hierdoor zijn de basisbehoeften niet meer aanwezig,
zoals levensnoodzakelijke geneesmiddelen. Dan zegt
men ‘Het socialisme werkt niet’. Het probleem is niet
het socialisme, maar sabotage!

Deze economische oorlog kent vijf facetten. 1. Het opslaan van basisproducten
door privébedrijven om schaarste in de winkels en ontevredenheid bij de bevolking
te veroorzaken. Er zijn ook duidelijke bewijzen van. 2. Functionarissen van de
Venezolaanse regering werden zonder enig bewijs beticht van schending van de
mensenrechten en er werden sancties tegen hen opgelegd. Dit heeft natuurlijk
gevolgen voor de Venezolaanse economie: investeerders worden afgeschrikt en voor
Venezuela zal het moeilijker worden om handel te drijven met het buitenland of
leningen aan te gaan. 3. De gewelddadige acties van de oppositie om de regering ten
val te brengen hebben ook een hoge economische en psychologische kostprijs. Door de
blokkades kunnen goederen niet op hun bestemming geraken. Bovendien werd er ook
heel wat schade aangebracht aan overheidsgebouwen, klinieken enzovoort. 4.
Opportunisten kopen de vaak al moeilijk verkrijgbare goederen aan gereguleerde
prijzen massaal op en
verkopen die vervolgens
met woekerwinsten op
de zwarte markt, op straat.
5. Illegale smokkel,
vooral naar Colombia, is
een vijfde niet
onbelangrijke factor.

De regering van Maduro wordt verhinderd hun eigen buitenlandse activa aan
goud op te nemen in de Bank of England, dit onder druk van de VS (6).
De VS willen er een VS-vriendelijke regering die het kapitalistisch model van private
ondernemingen vestigt, dat de rijken bevoordeelt. De plaatsvervanger Juan Guaido
wil het gedecentraliseerd model met economische controles vervangen door een
vrijemarkteconomie. Hij heeft een "overgangswet" opgesteld zodat er garanties
zijn van eigendomsrechten en vrijheid van ondernemen. Hij zet zijn plan uit voor
grootschalige privatisering van staatseigendommen. Hierbij zouden de
staatsbedrijven uitverkocht worden en kunnen de transnationale bedrijven van de VS
die opkopen en enorme winsten maken. Op dit moment kunnen ze geen zaken doen

met Venezuela (5).
Het VS-imperialisme wil haar economische macht uitbreiden en wacht ongeduldig op
de uitverkoop van de Venezolaanse olie-industrie. Honduras, Syrië, Irak, Indië,
Oekraïne, Libië zijn in armoede beland na de inmenging van de VS.
De opstand van de burgerbevolking lijkt op een kleurenrevolutie. Opmerkelijk voor
elke kleurenrevolutie zijn de volgende punten. 1. De ontevredenheid over de

economische situatie wordt uitgebuit en
uitgebreid tot protestacties - hierin wordt
aangedrongen op het ontslag van de president. 2.
Elk voorstel van de regering voor een gesprek,
wordt door de demonstranten afgewezen. 3.
Een deel van de demonstranten wordt getraind om
de veiligheidstroepen te provoceren of
demonstranten worden geïnfiltreerd door gewelddadige loonterroristen. 4. De
westerse media nemen het duidelijk op voor de demonstranten en stellen de president
verantwoordelijk voor het ongenoegen en het geweld. Er is een groot gevaar voor
een burgeroorlog. Er zijn reeds doden gevallen (2).
Alle landen die het VS-imperialisme steunen, steunen ook de staatsgreep in Venezuela:
Brazilië, Colombia, Europa …
De landen Mexico, Bolivia, Nicaragua, Cuba … verwerpen de staatsgreep. 70
Amerikaanse academici en experten veroordelen de door de VS gesteunde poging
tot staatsgreep in Venezuela (7). Putin ondersteunt Maduro en waarschuwt de VS,
handen af van Venezuela (8).
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