
 

Vad händer i Venezuela?          

Är Venezuela en diktatur? Är oppositionen demokratisk? Vad får vi veta via media? 

En statskupp smids av oppositionen i Venezuela. Hur kommer media att rapportera 

om detta?  

Venezuela är ett land vars naturtillgångar många vill åt. Då är det viktigt att se till att 

”rätt” person sitter vid makten. Om fel regeringen sitter vid makten hindras vissa 

länder att styra över landets oljetillgångar. Venezuela besitter nämligen väldens 

största oljereserver. President Maduro är fel man. Han måste bort har man bestämt i 

Washingtons korridorer.    

Oppositionen vill gärna gå vissa länders regeringar till mötes, öppna upp landet för 

utländska företag och få sin del av kakan förstås. Nuvarande regering är ett hinder 

för detta. Venezuelas opposition vill inte ha fria val. De vill så fort som möjligt störta 

landets regering och ändra landets grundlag. Om oppositionen tar makten så 

kommer Venezuela att säljas ut och ett folkmord på de som stödjer nuvarande 

regering att genomföras. Trots att många venezuelaner stödjer oppositionen så är 

chavismen (efter den avlidne president Hugo Chavez) fortfarande landets största 

politiska kraft.  

Mediernas ställningstagande är då kanske inte så konstigt. Medieflödet sprider 

oppositionens bild av verkligheten, en opposition som backas av USA och EU och 

vars ledare 2001 genomförde en statskupp mot landets dåvarande president Hugo 

Chávez. Medierna spelade då som nu en central roll i händelserna. Det är en 

opposition som brukar bränna ner skolor, vårdcentraler och sätta eld på människor 

som stödjer landets president. Denna ”demokratiska” opposition får på bästa 

sändningstid sitt budskap spritt i de globala medierna. 

Venezuela befinner sig i en ekonomisk kris med svåröverskådliga konsekvenser. 

Många venezuelaner har lämnat landet och begett sig till länder som Chile och 

Argentina. Chile och Argentina befinner sig i liknande kriser men dessa kriser har inte 

uppmärksammats av media. Inte förrän miljoner människor gav sig ut på gatorna i 

marknadsdiktaturens Chile. Men Venezuelas kris kan man knappast anklaga landets 

regering för. USA och deras allierade håller en omfattande finansiell och ekonomiskt 

blockad mot Venezuela, som hindrar landet dels från att använda sina pengar i 

utländska banker och dels från att importera mat och mediciner. Man räknar med att 

ca 40 000 venezuelaner har mist livet på grund av dessa sanktioner. 



Det har tyvärr inte funnits en demokratisk opposition i Venezuela. Oppositionen har 

aldrig erkänt något valresultat de senaste 20 åren. Oppositionen leds av 

högerextrema grupper som vill åter till den tid då Venezuelas elit fritt kunde styra över 

oljeinkomsterna i landet.  

Befolkningen i Venezuela har tidigare, under decennier, levt i extrem fattigdom. Då 

var omvärlden tyst. Venezuela har nu försökt skapa ett anständigt liv för sina 

medborgare genom att satsa på ett alternativ till nyliberalismen. Landet har satsat på 

att bli ekonomiskt och politiskt självständigt genom att succesivt bygga ett 

demokratiskt system där hållbar utveckling, sociala rättigheter och direkt demokrati 

ger människorna makt över sina egna liv. Detta har nu hindrats av de internationella 

sanktionerna.  

Medierna lovordar nyliberalismen som har ersatt solidaritet med egoism och 

individualism. Venezuela har varit ett alternativ till nyliberalismen. De har velat något 

annat. Länder som låter storföretagen härja fritt och omvandla allt till handelsvaror 

tas som exempel på ansvarstagande i medier. Chile har varit ett exempel på detta. 

Demokrati har i dessa länder omvandlats till en skendemokrati där politiken har tömts 

på sitt innehåll. 

Demokratin är i fara mer än någonsin på många håll i världen och mediernas brist 

på objektiv rapportering är tyvärr en del av problemet. 
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