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Colombiansk paramilitær styrke opløst i Caracas
Flere af de arresterede colombianere er reservister i Colombias hær. De planlagde at angribe
præsidentpaladset og militærkaserner. Kupmændene var under ledelse af en cubaner med forbindelser
til den eksilcubanske mafia i Miami.
12. maj 2004
af Dick Emanuelsson, Bogota.
Cubansk kontrarevolutionært net inden for konspirationen
Robert Alonso blev født på Cuba. Han tilbragte sin ungdom i Miami, men har levet det
meste af sit liv i Venezuela.
I slutningen af februar i år - under et G15-topmøde i Caracas - indledtes en række
voldshandligner, som var organiseret af netop Robert Alonso. Disse såkaldte
'Guarimbas' fortsatte frem til 3. marts.
Det er påfaldende, hvordan denne cubanske højre-ekstremists opfattelser ligner de
holdninger, som den peruvianske forfatter Mario Vargas Llosa fremførte den 3. marts i
den svenske avis Dagens Nyheter. Vargas Llosa skriver:
'Men alt håb er ikke ude. Der findes en faktor, som Chavez og hans mester Fidel ikke
har taget højde for i deres arbejde med at skabe et andet Cuba; nemlig det
venezuelanske folks mod og stædighed. Det kommer ikke til godvilligt at prisgive deres
land til barbariet og de autoritære. Netop som jeg skriver dette støder venezuelanske
demokrater sammen med soldater og uropoliti i Maracaibo, i Caracas og andre byer.
Det er sammenstød, som har kostet snesevis af liv, hundredevis af sårede og en jernhård undertrykkelse af
modstandens ledere.'
USA finansierer sabotage mod jordreform
120 bondeledere i Venezuela, som har stået i spidsen for reforemn er blevet myrdet siden 2000. Man regner
med at morderne er colombianske paramilitære, som er gået i tjeneste hos Venezuelas højre-opposition.
Colombianerne tilslutter sig nu den venezuelanske højre-opposition for at udføre samme 'beskidte krig', som de
har ført i Colombia, hvor de er gået til værks med motorsave og macheter mod civilbefolkning, som mistænkes
for at støtte guerillaen.
USA finansierer organisationen ACAC (Civil Association of Farmers Action), som ledes af storgodsejere med
det formål at bremse og forhindre gennemførelsen af jordreformen. ACAC modtog mellem 2002 og 2003 ikke
mindre end 93.000 dollars fra 'The National Endowment for Democracy' - en dækorganisation for USA's
efterretningsvæsen CIA og Udenrigsministeriet i Washington, med det mål at sabotere jordreformen.
De colombianske paramilitære, som nu er pågrebet befandt sig i 46 dage på en 'finca' - en gård - ejet af Robert
Alonso. Han er en højre-ekstrem cubaner, som leder den venezuelanske højre-oppositions militære gren. Han
står i daglig kontakt med sine blodsbrødre i den eksilcubanske mafia i Miami, USA. Det er den samme
opposition, som langt hen ad vejen er blevet afsløret for netop at være finansieret af af USA's
udenrigsministerium og CIA via en række såkaldte NGO'er i Venezuela.

