
Vad är det som händer i Venezuela? 

Högern vann majoritet i Nationalförsamlingen i 
december 2015 efter omfattande sabotage av landets 
ekonomi. Deras viktigaste mål sedan dess har varit 
att störta president Nicolas Maduro.  

 
För detta ändamål har högern i fyra månader 
diskuterat olika metoder för att få bort landets 
president. Bland åtgärder som diskuterats: 

att kräva hans avgång 

att ställa honom inför rätta 

att förklara att han är mentalt insatbil 
att upphäva valet på grund av att Maduro skulle vara 
colombian 

att göra tillägg eller ändra grundlagen för att förkorta 
hans mandatperiod 

att genomföra våldsamma gatuprotester 

att genomföra en omröstning och återkalla hans 
mandat  

 
I april hade högern bestämt sig för att sätta igång 
processen med ett återkallande av presidentposten. 
Men högern hade tappat fyra månader - istället för i 
januari började man först i slutet av april. Det gjorde 
att tiden inte räckte för dem att få till ett nyval i 2016 
då reglerna fastställer att processen tar minst 260 
dagar. Om valet görs 2017, då över halva 
mandatperioden passerat, tillträder istället 
vicepresidenten, vilket inte är en lösning som passar 
högern. Det skulle betyda att vänstern har kvar 
presidentposten till nästa ordinarie val 2019.  



 
Parlamentet har på senare tid beslutat trotsa Högsta 
Domstolens beslut som upphävt de 
antikonstitutionella aktioner som högern vidtagit. På 
grund av parlamentets trots och förakt beslutade 
Högsta Domstolen att upphäva alla beslut i riksdagen 
tills de följer lagen och respekterar konstitutionen.       

 
Trots det har president Maduro uppmanat 
oppositionen till en nationell dialog för att fredligt lösa 
konflikterna. Maduro har bett UNASUR att medla med 
hjälp av de tidigare presidenterna Zapatero (Spanien), 
Torrijos (Panama) och Fernandez (Dominikanska 
Republiken). Högern krävde då Vatikanens 
medverkan, vilket Maduro omedelbart accepterade. 
Men alla försök till dialog har misslyckats på grund av 
högerns interna motsättningar.  

      

För att få till ett nyval måste högern samla 195 000 
signaturer, 1 % av valmanskåren. Istället lämnade 
man in närmare 2 miljoner namn till valmyndigheten, 
som hade att granska alla dessa namn. Det visade 
sig att 605 727 namn var falska; döda, icke-
registrerade, minderåriga, stulna identiteter etc. Sju 
domstolar i olika delstater har, efter klagomål från 
enskilda medborgare, beordrat valmyndigheten att 
skjuta upp alla procedurer som skulle vara ett resultat 
av identitetsstölder. Därför upphävde valmyndigheten 
20% av namnen. 



Högern svarade med att anklaga Maduroregeringen 
för en kupp, och undvek att kommentera sitt ansvar i 
bedrägeriet. 

 
23 oktober förklarade sig riksdagen i ”uppror” och 
kom överens om att deklarera  

att Maduro genomfört en kupp och stört den 
konstitutionella ordningen  

att begära sanktioner mot Venezuela från utlandet 

att informera Internationella Domstolen att 
valmyndigheten och domarna saboterat processen för 
ett nyval 
att avsätta personerna i valmyndigheten och 
domarna i Högsta Domstolen  

att besluta om president Maduros påstått dubbla 
nationalitet och avsätta honom  (Colombia har 
officiellt meddelat att Maduro aldrig varit colombian).  

att besluta att president Maduro övergett 
presidentämbetet och avsätta honom 

 
Folket på gatorna kommer att försvara sin 
konstitution, sin revolution och sin legitime president! 

Research Team, Political Bloc of the Nation. Caracas, 
161023 

 
Anhängare till president Maduro stormar 
parlamentet för att protestera mot kuppförsök 

Våld utbröt vid parlamentet i Caracas när 
regeringsanhängare stormade förbi 
säkerhetsvakterna i protest mot vad de anser vara ett 
kuppförsök mot landets president Nicolas Maduro. 



 
Tidigare på dagen hade parlamentsledamöterna 
skrivit under ett dokuument och anklagade Maduro för 
att ha övergett sina ”konstitutionella funktioner” som 
president. Här uppmanas också det internationella 
samfundet att införa ”mekanismer för att garantera det 
venezolanska folkets rättigheter.” Dokumentet 
offentliggjordes samtidigt som Maduro inlett en 
rundresa i Mellanöstern för att förhandla om 
oljepriserna. 

 
Parlamentet, som behärskas av högeroppositionen, hade 

kallat till extra möte efter att landets valmyndighet tillfälligt 

stoppat deras försök att få till en omröstning om avsättning 

av Maduro. Orsaken till att valmyndigheten reagerat var 

omfattande fusk i insamlandet av underskrifter som kräver 

avsättning. Stoppet utlöste uppmaningar till protester från 

oppositonskoalitionen i MUD, som  hoppas kunna få bort 

Maduro.  
 

”Om vi måste omringa Miraflores (presidentpalatset) för att 

få bort Maduro så kommer vi att göra det”, förklarade den 

hårdföra ledamoten i högerpartiet ”Folkets vilja” Freddy 

Guevara i parlamentet. Men uppmaningen möttes 

omgående av ilska från regeringsanhängare som spontant 

började samlas vid Riksdagen när nyheten spreds. De 

kallade oppositionens åtgärder för dåligt maskerade försök 

att få till en utländsk intervention och avsätta Maduro 

medan han var utomlands.  

 

I filmer som spridits på sociala medier kan man se 

hundratals regeringsanhängare som tränger sig förbi 



vakterna och ropar: ”Ett enat folk kan aldrig besegras.” 

Demonstranterna övertalades att lämna lokalerna, men flera 

av dem behövde medicinsk vård efter tumult inne i 

kammaren, där bråk utbröt mellan demonstranter och 

högerföreträdare. Den populäre journalisten Oswaldo 

Rivero behövde vård för en huvudskada efter att en stol 

kastats på honom från en balkong inne i kammaren. 

 

Styrkedemonstrationen från Chavisterna kommer tre dagar 

före att oppositionen meddelat att de ska ”ta över” 

Venezuela och strax efter att en liten högerdemonstration 

hållits av kvinnor i Caracas.  

 

Oppositionen har kallat till ett nytt extra möte på tisdag för 

att ”påbörja processen om att avgöra presidentens 

konstitutionella situation.”  

 

Samtidigt varnar chavisterna för att oppositionen försöker 

göra som Brasiliens senat som avsatte president Dilma 

Rousseff tidigare i år.  

 

2002 genomfördes en kortlivad kupp mot dåvarande 

president Hugo Chavez, då oppostionen upplöste 

parlamentet och upphävde grundlagen. 
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