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I december skall det hållas parlamentsval i
Venezuela, och det sker i en atmosfär av
skarpa politiska spänningar. Inför valet har
en uppsjö överlagda regeringsfientliga
aktioner satts igång, i akt och mening att
sprida frustration och missnöje bland den
venezolanska befolkningen.

Allt detta har haft till syfte att kuva det
venezolanska folket och skapa ett ohållbart
ekonomiskt klimat, för att pressa det till att
glömma de landvinningar som gjorts i
samhället under den Bolivarianska
Revolutionen och välja ett annat politiskt
alternativ i det instundande valet.

En del grupper som motarbetar regeringen
inom och utom landet har sett ledarskiftet
efter president Hugo Chávez’ frånfälle år
2013 som en chans att krossa den
Bolivarianska Revolutionen.

Till alla dessa angrepp, som snickrats ihop
i utländska verkstäder, har nyligen kommit
en rad ogrundade anklagelser om
korruption och narkotikahandel som riktats
mot
anhöriga
till
högt
uppsatta
representanter för Revolutionen. Syftet är
uppenbart att undergräva folkets förtroende
för Revolutionens företrädare. Angreppen
mot Venezuela pågår ständigt och
oppositionen inom och utom landet
kommer inte att ge sig förrän man krossat
den venezolanska socialismen.

Under de senaste två åren har således
mediakriget mot Venezuela trappats upp.
Alltfler paramilitära grupper från Colombia
har spritts ut på Venezuelas territorium
med uppgift att ägna sig åt selektiva mord
och sprida skräck bland befolkningen. Den
ekonomiska krigföringen mot befolkningen
har trappats upp i form av massuppköp och
vidareförsäljning
av
subventionerade
bristvaror och omfattande smuggling av
basvaror till Colombia, spekulation, tomma
butikshyllor och hamstring av de få
produkter som finns tillgängliga. Man har
underblåst oljeprisraset internationellt och
gått till attack mot landets valuta. Man har
också stött den parallella dollarn med hjälp
av Miami-kontrollerade websajter som
Dollar Today, vilket allvarligt skadat
stabiliteten i landets ekonomi.

Inför det instundande parlamentsvalet
framhärdar den venezolanska oppositionen,
företrädd genom Mesa de la Unidad
(MUD), i sin återkommande taktik att
angripa och misskreditera det Nationella
Valrådet (CNE) för att kunna hävda
valfusk, gripa till våldsaktioner och
frammana uppror bland medborgarna, för
den händelse valresultatet blir negativt för
oppositionen. Tanken är alltså att återigen
använda samma våldsrecept som i februari
2014 och 2015.
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Med den strategin i bakfickan är det inte att
undra på att de partier som ingår i MUD
var de enda som vägrade skriva under
Avtalet om Erkännande av Resultatet av
Parlamentsvalet 2015, som lagts fram av
CNE för att trygga freden före, under och
efter valet.
Genom denna vägran och genom att inte
garantera att man kommer att hörsamma
riktlinjerna från CNE, som enda statliga
myndighet behörig att utöva tillsyn i val,
bryter MUD mot landets grundlag; man
vägrar att villkorslöst rätta sig efter de
resultat som publiceras genom CNEs
officiella bulletiner och öppnar för
möjligheten att gripa till lagstridiga
åtgärder och våldshandlingar, om MUD
inte godtar valresultaten.
Parallellt med denna manöver har
oppositionen ordnat så att internationella
talespersoner som saknar all teknisk
erfarenhet av val, bland annat gamla och
illa beryktade iberoamerikanska expresidenter, och som är fientligt inställda
till den venezolanska socialismen, skall
uttala sig negativt om trygghet och
transparens i vårt valsystem. Bland dessa
finns själve generalsekreteraren i OAS,
Luis Almagro, som har försökt genomdriva
att ”internationella observatörer” från OAS
skall närvara, som enda förutsättning för
att valresultaten i Venezuela skall anses
legitima.
Som grädde på moset i det brokiga
politiska panoramat kommer så en rad
färska uttalanden av Chefen för USAs
Kommando Syd, John Kelly, vilken i
uppenbart hotfull ton målat upp ett
scenario med eventuell militär intervention

av USA i Venezuela, för den händelse en
omfattande humanitär kris skulle uppstå i
vårt land till följd av ekonomisk kollaps
(framkallad av dem själva, vilket förtjänar
att påpekas) eller helt enkelt på begäran av
vilken organisation som helst, t ex Förenta
Nationerna, den helt USA-kontrollerade
Amerikanska
Staternas
Organisation
(OAS), inklusive dess generalsekreterare.
Kellys uttalanden skulle kunna tolkas som
ett försök att skrämma upp det
venezolanska folket, som därigenom skulle
förvarnas om att man eventuellt kan hamna
i krig om man fortsätter att rösta för den
Bolvarianska
Revolutionen
i
parlamentsvalet i december.
Under de närmaste veckorna fram till
valdagen i Venezuela kommer den
Bolivarianska Republiken Venezuelas
Ambassad i Sverige att ge ut en serie
Informationsbulletiner i syfte att informera
Sveriges regering och myndigheter,
massmedia, sociala rörelser och den
svenska allmänheten om följande: vi har ett
automatiserat valsystem som är tillförlitligt
och transparent; det har hittills gjorts en
omfattande granskning av de olika
komponenterna i valsystemet; vi har ett
ambitiöst program för Internationell
Medföljning under det instundande
parlamentsvalet; vi kommer slutligen att ta
upp den evinnerliga strategin som går ut på
att hävda valfusk i akt och mening att än en
gång försöka göra våld på landets politiska
kurs.
Parlamentsvalet 2015
Under Revolutionens 17 år har 19
valprocesser satts i verket i Venezuela,
varav 5 rådgivande folkomröstningar,
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däribland en folkomröstning år 2004 om
Hugo
Chávez’
presidentskap,
där
venezolanerna än en gång bekräftade sitt
förtroende för President Hugo Chávez
Frías’ ledarskap och för den bolivarianska
revolutionära processen.
Den här gången har Venezuelas
Valmyndighet genom CNE utlyst nytt
parlamentsval till den 6 december, där
samtliga mandat i National-församlingen
(Venezuelas enkammarparla-ment) skall
förnyas.
Vid
detta
val
skall
167
parlamentsledamöter väljas, och dessa
skall inta sina platser den 5 januari 2016.
Var och en av landets 24 delstater har tre
ledamöter. Av kandidaterna för varje stat
utses 30% från respektive delstats listor
(där politiska partier och valorganisationer
anges) och resterande 70% bland
namngivna kandidater i varje valkrets som
ingår i delstaten ifråga.
Den 6 december kommer alltså 167
parlamentsledamöter att väljas, av vilka 3
kommer
att
företräda
ursprungsbefolkningen (en för varje
särskild
valkrets
för
ursprungsbefolkningen), 51 väljs på basis
av partilistor för varje delstat och 113
bland
namngivna
kandidater
från
valkretsarna.
Det kommer alltså att hållas inte bara ett
val utan 24 i de olika delstaterna, 3 val
bland ursprungsbefolkningen och 87 val
bland namngivna kandidater i de 87

valkretsar som landets delats in i. 114
valförfaranden kommer att ske samtidigt.
Venezolanerna kommer att välja mellan
1799 kvinnliga och manliga kandidater
som har registrerats till parlamentsvalet
den 6 december. På grund av det
venezolanska valsystemets uppbyggnad
väger den manliga eller kvinnliga kandidat
som har föreslagits av varje valkrets tyngre
än den politiska organisation som för fram
kandidaten i fråga.
Det är en av anledningarna till att opinionsundersökningarnas resultat är föga
upplysande vad gäller vilket parti som
ligger i ledning, eftersom dessa uppgifter
bara kan spegla svaren för en bestämd
valkrets eller delstat och knappast kan
föras över på hela landet.
Valets infrastruktur
Inför valet i Venezuela den 6 december
finns en röstlängd som omfattar
19.496.365 manliga och kvinnliga väljare
(i en sammanlagd befolkning på
30.825.782), 14,515 vallokaler spridda
över landets hela territorium, 40,601
valkommittéer med lika många röstningsapparater,
cirka
500.000
valkommittémedlem-mar,
samt
24
snabbinsatscentra för att lösa tekniska
problem m.m., en för varje delstat.
Kalendarium
Alltsedan årets början har CNE till punkt
och pricka fullgjort ett kalendarium med
bland annat sista fastställt datum för
nomineringar av manliga och kvinnliga
kandidater, stoppdatum för registrering;
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fastställande av valkretsar; drygt 20
granskningar av valsystemets olika
komponenter under tiden före, under och
efter valet; startdatum för valkampanjen,
denna gång den 13 november och fram till
midnatt
den
3
december;
ett
landsomfattande ”provval” (den 13
oktober 2015), samt Valmässor, som
arrangeras av CNE på över 1.000 platser i

landet för att befolkningen skall kunna
bekanta sig med röstningsapparaterna, hur
man gör för att styrka sin identitet i
röstnings-apparaterna, valsedeln och hur
man går till väga vid själva röstningen på
valdagen. Dessa mässor inleddes den 3
november och kommer att hålla öppet
8:00-16:00 fram till den 1 december.

Största partier som deltar i parlamentsvalet
I detta parlamentsval kommer sammanlagt 70 politiska partier och rörelser att delta, varav 40
är landsomfattande och 30 regionala.
De båda största politiska koalitionerna är Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) (“den
Stora Patriotiska Polen Simón Bolívar”) och Mesa de la Unidad Democrática (MUD) (”Enad
Demokratisk Front”).
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar omfattar 16 politiska partier
och sociala rörelser inom vänstern, som stödjer den Bolivarianska
Revolutionen i Venezuela.
Den utgörs av Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
(“Venezuelas Enade Socialistparti”), Partido Comunista de
Venezuela (PCV) (“Venezuelas Kommunistparti”), Unidad Popular
Venezolana (UPV) (“Venezuelas Enade Folkfront”), Patria Para
Todos (PPT) (“Fosterland åt Alla”), el Movimiento Tupamaro de
Venezuela
(“Venezuelas
Tupamaro-rörelse”),
Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP) (“Folkets Valrörelse”), Independientes
por la Comunidad Nacional (IPC) (“Självständiga för Nationell
Gemenskap”), Redes de Respuestas de Cambios Comunitarios
(REDES) (“Nätverk för Samhällsförändring”), Por la Democracia
Social (PODEMOS) (“För Demokrati i Samhället”), Corrientes
Revolucionarias Venezolanas (CRV) (“Revolutionära Strömningar i
Venezuela”), Alianza para el Cambio Venezuela (“Allians för
Förändring Venezuela), Nuevo Camino Revolucionario (NCR)
(“Ny Revolutionär Väg”), Organización Renovadora Auténtica
(ORA) (“Organisation för Autentisk Förnyelse”), Partido
Revolucionario
del
Trabajo
(PRT)
(“Revolutionära
Arbetarpartiet”), Partido Socialista Organizado de Venezuela
(PSOEV)
(“Venezuelas Organiserade Socialistparti”) och
Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBR) (“Republikens
Tvåhundraåriga Förtrupp”).
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MUD omfattar i sin tur 21 höger- och extremhögerpartier där den
politiska inriktningen till största delen är socialdemokratisk,
kristdemokratisk, center och labour, och som bildar opposition mot
regeringen.
Bland dessa finns: Voluntad Popular (VP) (“Folkviljan”), Primero
Justicia (MPJ) (“Rättvista Först”), Acción Democrática (AD)
(“Demokratisk Aktion”), Alianza al Bravo Pueblo (ABP) (Allians
med det Tappra Folket”), Avanzada Progresista (AP) (“Progressiv
Förtrupp”), Convergencia (“Samling”), COPEI (Kristdemokratiskt
parti), Un Nuevo Tiempo (UNTC) (“En Ny Tid”), Cuentas Claras
(“Klara Besked”), Democracia Renovadora (“Förnyande
Demokrati”), La Causa Radical (CausaR) (“Radikal Kamp”), Fuerza
Liberal (“Liberal Kraft”), Gente Emergente (“Folk på Marsch”),
Movimiento Progresista Democrático (“Demokratisk Progressiv
Rörelse”), Moverse (“Röra på sig”), Proyecto Venezuela
(“Venezuela-projektet”), Solidaridad Independiente (“Oberoende
Solidaritet”), Unidad Visión Venezuela (“Enad Vision för
Venezuela”), Unidos para Venezuela (“Enade för Venezuela”),
Vanguardia Popular (“Folklig Förtrupp”) och Vente Venezuela
(“Framåt Venezuela”).
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Högerpartikoalitionen i MUD bestämde att
deras kandidater i parlamentsvalet skulle
väljas ut genom politiskt samförstånd mellan
de olika grupperingarna. Efter segdraget
tvistande
inom
koalitionen
lyckades
medlemmarna dock inte komma överens om
hur de skulle välja ut sina 40 kandidater till att
fylla platserna i 33 valkretsar i 12 delstater.
Därför beslöt oppositionspartierna i MUD gå
till CNE för att hålla primärval. Dessa ägde
rum den 17 maj med tekniskt och logistiskt
stöd från den venezolanska valmyndigheten.
Till de 40 platserna anmälde sig 105 aspiranter
från MUDs samtliga partier, och i dessa

primärval deltog sammanlagt
kvinnliga och manliga väljare.

638.374

Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) (“Venezuelas Enade Socialistparti”) å
sin sida har gått till väga i omvänd ordning.
Varje basorganisation (Unidades de Batalla
Bolívar Chávez, UBCh) (“Kampenheter
Bolívar Chávez”) nominerade fyra preliminära
kandidater, vilka skulle vara en man under 30,
en kvinna under 30, en man över 30 och en
kvinna över 30, för att på så sätt värna om
jämställdhet mellan kön och generationer.
Mellan de 12 aspiranter som fått flest förslag i
var och en av dessa kategorier och var och en
av delstaterna (d v s 48 aspiranter i varje
delstat och 1,162 i hela landet) hölls öppna
primärval den 28 juni med stöd av CNE, där
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3.162.400 kvinnliga och manliga väljare
deltog.
Det höga deltagandet och starka stödet i val
som var interna, där deltagandet inte var
obligatoriskt och där det bara gällde att utse
kvinnliga och manliga kandidater i valkretsen
bland de aktivister som föreslagits av
partimedlemmarna blev en överraskning till
och med för PSUVs ledning, som inte hade
väntat sig en så enorm mängd röster.
Jämsides
med
valet
bland
PSUVs
partimedlemmar har partiet nått överenskommelser med övriga organisationer i
koalitionen Gran Polo Patriótico Simón
Bolívar (GPPSB), som har gjort det möjligt för
samtliga grupper som ställer upp för den
revolutionära processen att för första gången
gå till val i ett enda enat block.
De nomineringar som utformats på detta sätt
kommer att göra det möjligt att trygga en
omfattande förnyelse av den Chávez-trogna
parlamentarikergruppen i Nationalförsamlingen, där man dessutom kommer att värna
om jämställdhet och möjliggöra ett omfattande
deltagande från ungdomar från förstäder och
missgynnade områden över hela Venezuela.
Stöd till den Bolivarianska Revolutionen
Trots ekonomisk krigföring, omfattande
smuggling av venezolanska basvaror till
utlandet, olika försök att destabilisera landet
från den antidemokratiska högerns och deras
utländska imperialistiska medhjälpares sida,
världspressens svartmålningskampanj mot

Revolutionen, och trots oljeprisraset, så har det
venezolanska folket fortsatt stått lojalt och
disciplinerat bakom den revolutionära
processen.
Åtgärder har vidtagits vid gränsen mot
Colombia för att stoppa åderlåtningen av vårt
land, kontroller har skapats för att undgå
spekulation och hamstring, och basvaror har
köpts in utanför landets gränser för att mildra
spekulationsattackerna mot den venezolanska
befolkningen, allt detta för att förhindra en
upprepning i Venezuela av det slags statskupp
som genomfördes mot Salvador Allendes
regering i Chile. Åtgärderna har vunnit starkt
stöd från befolkningens sida, mellan 60 och 80
procent enligt olika opinionsundersökningar.
Det venezolanska folket har haft tålamod och
har de senaste åren det givit prov på stor
politisk mognad. Trots alla politiska
påfrestningar man utsatt oss för visar
opinionsundersök-ningarna att det stora
flertalet bland Venezuelas folk inte hoppas
på ett politiskt maktskifte utan på att
President Nicolás Maduros regering skall
ha möjlighet att kontrollera landets
ekonomiska situation.
Det samhällsmedvetande som kommendant
Chavez danat hos det venezolanska folket
kommer att bidra till att ”projektet att bygga
ett rättvisare, mer solidariskt och demokratiskt
samhälle” förstärks den 6 december, allt enligt
den Plan för Fosterlandet som vår Odödlige
Kommendant Hugo Chávez Frías lämnat oss i
arv.
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