Bag de planlagte sanktioner
mod Venezuela er Sydamerika
det større mål
15. dec. 2014 – Det fascistiske Projekt Demokrati-apparat, som
har orkestreret regimeskift og »farvede revolutioner« over
hele verden, retter nu skytset mod Latinamerika, hvor flere af
regeringerne, især i Sydamerika, har valgt at satse på
alliancer med BRIKS-nationerne hellere end at gå ned med det
synkende transatlantiske system.
Det umiddelbare mål er Venezuela, som Barack Obama efter
sigende planlægger at indføre sanktioner imod. I kølvandet på
sidste uges vedtagelse i Huset og Senatet af den upartiske
Venezuela-lov om Forsvar af Menneskerettigheder og
Civilsamfundet, sponsoreret af senator Bob Menendez (D-NJ),
meddelte Det Hvide Hus’ pressetalsmand Josh Ernest den 11.
dec., at Obama påtænker at underskrive lovforslaget, som vil
nægte visa og indefryse aktiver fra venezuelanske
regeringsembedsmænd, der
»gav ordre til betydningsfulde voldelige handlinger eller
alvorlige krænkelser af menneskerettigheder mod personer,
der er associeret med anti-regeringsprotester«.
Men resten af kontinentet – Brasilien, Argentina, Bolivia,
Ecuador og Mexico, blandt andre lande – er også på de
neokonservatives Projekt Demokratis sigtekorn, en trussel, som
mange regeringer forstår. Som Ecuadors Udenrigsministerium
advarede om i en udtalelse den 12. dec., »fra uden for
regionen« er formålet med sanktionerne at
»promovere destabiliserende handlinger for at fremprovokere
et regeringsskift og et politiske skift i lighed med dem,
der for nylig har fundet sted i Nordafrika og Mellemøsten«.

Kilden til de informationer, som sanktionerne er baseret på,
tilføjede udtalelsen,
»kommer fra organisationer, der beviseligt finansieres af
modstandere af regionens progressive regeringer«.
Ja, sandelig. Ifølge Taringa sociale netværkstjeneste den 13.
dec., afslørede en rapport fra 2010 fra Spaniens Fride
Institut, at de samme organisationer og NGO’er, der
sponsorerede det fascistiske kup i Ukraine og andre ’farvede
revolutioner’ – National Endowment for Democracy (NED), World
Democracy Movement USAID, Freedom House og International
Republican Institute (IRI) – også rundhåndet finansierer
oppositionen i Venezuela. Penge fra disse samme kilder
strømmer også ind til oppositionsgrupper i andre
Latinamerikanske lande.
På sit topmøde for nylig i Cuba fordømte Bolivarian Alliance
of the Peoples og Our Americas (ALBA) de planlagte sanktioner
og advarede om, at ALBA »ikke vil tillade den gamle politik,
der er blevet anvendt i regionen i fortiden, at fremkalde
regimeskift, som det er sket i andre nationer«, rapporterede
Spaniens EFE nyhedstjeneste den 14. dec.
Tydeligvis i harmoni med Barack Obamas vanskelige situation i
USA, advarede den venezuelanske præsident Nicolas Maduro,
iflg. den britiske avis The Guardian den 12. dec., om, at
»hvis man gennemtvinger den sindssyge kurs med sanktioner over
for os, præsident Obama, så tror jeg, at det vil komme til at
se meget dårligt ud for Dem«. Og han tilføjede, at USA
»kan stoppe sanktionerne op i deres ører, eller hvor de
ellers måtte passe«.
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