
Anf. 71 HANS WALLMARK (M) replik: Fru talman! Jag tänkte ge Håkan Svenneling en möjlighet att 

utveckla dagsformen på Vänsterpartiets åsikter om Venezuela. Håkan Svenneling hade i sitt 

anförande insikten om att demokratin har inskränkts i Venezuela. Därför vore det intressant att få 

höra när han tycker att inskränkningarna började. Sanningen är den, fru talman, att redan på Hugo 

Chávez dagar med chavismen – vi pratar alltså sent 90- tal och början av 2000-talet – kom 

organisationer som Freedom House fram till att landets styre gick i fel riktning. Man var på väg att 

upplösa kongressen och domstolarna. I praktiken är det vi har sett att den venezuelanska socialismen 

har förrått sitt folk och förött sitt land. Vi pratar om 1 miljon procent i inflation, och vi pratar om 3 

miljoner människor som har lämnat Venezuela. I det läget har Vänsterpartiet en partiledare som 

2013 efter ett bevisligen riggat presidentval skriver på Facebook att han gratulerar Maduro till 

segern. Följande kan möjligtvis dementeras om det skulle vara en felaktig uppgift, men jag har sett 

att vissa vänsterpartistiska klubbar i Sverige sprider en teckning av en lieman som knackar på dörren i 

ett antal länder för att sprida demokrati och frihet. Ut under dörrarna rinner blod. Liemannen bär 

också som av en händelse lien i form av en israelisk flagga. Nu knackar man på Venezuelas dörr och 

vill erbjuda demokrati och frihet, och under dörren riskerar blodet att flyta. Fru talman! Min fråga till 

Håkan Svenneling är därför: Vad är dagsnoteringen på Vänsterpartiets syn på socialismens 

Venezuela? 

Anf. 72 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Jag uppskattar alltid den svenska högerns 

tydlighet när det gäller Venezuela. Man kan alltid räkna med att den svenska högern så fort det 

händer någonting i Venezuela höjer rösten och riktar skarp kritik mot Vänsterpartiet – detta trots att 

vi inte har stött den venezuelanska regimen utan i stället har precis den linje som jag talade om i mitt 

anförande. Omkring 3 miljoner människor flydde Venezuela under förra året. Det är 10 procent av 

befolkningen. Inflationen uppgår till ofattbara 1 miljon procent, och fattigdomen har ökat kraftigt 

den senaste tiden. Världssamfundet var överens om att valet 2018 inte var fritt och rättvist, och det 

är en bild som Vänsterpartiet delar. Maduros misskötsel av Venezuela är ett avsteg från demokratin, 

och inskränkningar av grundläggande rättigheter belastar honom, hans regering och hans ledarskap. 

Men hans brist på demokrati gör det inte självklart att man ska erkänna Juan Guaidó som den 

legitima presidenten. Enligt Vänsterpartiet är det Venezuelas folk som ska välja sin president. Det 

gjorde man i valet 2013, och då valde man Maduro. När man valde 2018 fanns det betydligt större 

problem i den valrörelse som då bedrevs; den gick inte rätt och riktigt till. Därför anser Vänsterpartiet 

att nya val ska hållas och att det vore det bästa. Men det måste finnas en linje mellan Guaidó och 

Maduro och att välja mellan dessa båda. Man måste kunna få säga att samtal och dialog för att nya 

val ska kunna hållas är den bästa vägen i stället för att hela tiden öka konfliktnivån mellan parterna 

och med detta riskerna för en blodig eskalering. Jag vill inte se liemannen komma till Venezuela. Allt 

jag kämpar för är att det venezuelanska folket ska få rätt till humanitär hjälp, rätt till värdiga liv och 

framför allt rätt till fria och demokratiska val.  

Anf. 73 HANS WALLMARK (M) replik: Fru talman! Jag håller inte med Håkan Svenneling, och jag 

beklagar att han inte ser vad som verkligen sker i Venezuela. Det är inte på något sätt likvärdiga 

parter, och det är inte någon medling. Det ena är en korrupt regim som precis gör det Håkan 

Svenneling beskriver – 3 miljoner människor är på flykt, och det är en inflation på 1 miljon procent. 

Det andra är den enda politiska institution som i dag har legitimitet, nämligen nationalförsamlingen 

och dess ordförande Guaidó. Det som också är intressant med Vänsterpartiet, utöver att Håkan 

Svenneling inte vill kommentera sin partiledares eventuella beröm till Maduro vid valet, är att det här 

inte har uppstått i ett vakuum. Det är inte otur som gör att Venezuela förråds och föröds. Det är för 



att det är ett medvetet politiskt projekt som har pågått i decennier och söker sig tillbaka ända till sent 

90- tal när chavismen upplöste kongressen, hotade domstolarna och inskränkte friheten. Anf. 74  

HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Det är väl det här som är problemet. Den svenska 

högern ser aldrig de framsteg som faktiskt skedde i Venezuela. Venezuela är ett land där klyftorna är 

enorma mellan fattiga och rika. Det som skedde under Chávez var många framsteg för att minska den 

ojämlikhet som fanns i Venezuela och som finns där. Man minskade klyftorna, och många människor 

lyftes ur fattigdom. Men allt var långt ifrån perfekt. Chávez tog inte tag i frågan om mäns våld mot 

kvinnor, men han inkluderade urfolket för första gången, och det var en positiv del. De positiva 

delarna vill man aldrig se. Man stödde kuppförsöket som USA genomförde redan 2003.  Det fick 

Chávez stopp på, och i stället fortsatte han med en politik för att utjämna klyftor mellan människor. 

Sedan har det inte gått bra för Venezuela. Maduro valdes, och då var det många av oss inom 

vänstern som hoppades på en ny utveckling i positiv riktning. Men Maduro klarade aldrig av att leva 

upp till det. Jag förstår att Jonas Sjöstedt gratulerade Maduro när han valdes första gången, men i 

dag är det ingen i Vänsterpartiet som gratulerar Maduro till den politik han bedriver.   

Anf. 75 KERSTIN LUNDGREN (C) replik: Fru talman! Jag lyssnade på Håkan Svenneling för att höra hur 

han tar ställning i dag, om han kan välja mellan Maduro och Guaidó. Uppenbarligen vill 

Vänsterpartiet inte göra det valet. Det säger rätt mycket om vilken väg Vänsterpartiet går när det 

gäller demokrati, att stå upp för mänskliga rättigheter och att stå upp för de valda företrädarna i 

nationalförsamlingen och nationalförsamlingens konstitutionella ledare som också har uppdraget 

som den legitime ledaren, att genomföra val, vilket borde uppskattas av Vänsterpartiet. Men 

Vänsterpartiet kan inte välja. Det är talande. 

 Anf. 76 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Det är rätt talande vilken demokratisyn som 

Centerpartiet och Kerstin Lundgren har när man tycker att det ska vara den svenska högern som ska 

bestämma vem som ska vara president i Venezuela framför det venezuelanska folket. För det blir i 

praktiken det som händer när man säger att ett val måste göras mellan Maduro och Guaidó och att 

det aldrig finns en linje däremellan. Jag menar att det finns det och att det är den linjen som vi borde 

stödja i det här landet i stället för att erkänna en människa som president som inte är vald till 

president. Guaidó är en kille som har valts med 100 000 röster i ett land med 33 miljoner väljare. Han 

skulle inte ens klara fyraprocentsspärren i Sveriges riksdag. Ändå tycker ni att det utifrån det 

internationella samfundet vore bättre om han blev president. Jag tycker att det som Margot 

Wallström har sagt och varit tydlig med om att det ska hållas nya val i Venezuela är centralt. Det vore 

jättebra. Men den svenska högern och Trump framför allt andas i hela tiden i ett sug efter att Guaidó 

ska styra och högern ska få makten i Venezuela. Det är det här som är högerns problem om och om 

igen när man ser sig om runt om i världen. Man tittar mer på vem det är som styr i landet och om det 

är en vänster- eller högerregering än huruvida den regeringen representerar demokrati, mänskliga 

rättigheter och försöker utjämna skillnader mellan människor och ojämlikheten. Det är det som gör 

att jag inte tycker att jag har rätten att välja. Jag har inte rätten att välja om det ska vara Maduro 

eller Guaidó, men jag har rätten att från det internationella samfundets sida trycka på för att vi ska få 

till samtal och dialog och se till att det blir demokratiska val. Nu har Sveriges regering erkänt en kille 

som inte ens ville resa till Montevideo och samtala med kontaktgruppen. Jag tycker att det är ganska 

tydligt att man fortfarande tror att man kan ta makten, antingen via militären, en amerikansk 

intervention eller på något annat sätt som riskerar att vara en blodig eskalering av konflikten. Det vill 

jag aldrig se.  



Anf. 77 KERSTIN LUNDGREN (C) replik: Fru talman! Det här är inte en fråga om höger eller vänster. 

Det är fråga om det venezuelanska folket som har blivit berövat sin nationalförsamling därför att 

Maduro har stoppat den från att verka. Det är ett folk som har förlorat sina mänskliga rättigheter och 

alla möjligheter till att ha en fungerande rättsstat. Jag tycker att Limagruppens möte i Ottawa var 

värdefullt. Där var Kanada som initiativtagare med många av de latinamerikanska staterna med för 

att markera vikten av att man verkligen får ett val som kan fungera rättvist. Det enda som kan säkra 

det valet är om Maduro inte är i ledningen utan att det är nationalförsamlingen, helt enligt den 

venezuelanska konstitutionen, som säkrar att ett sådant val äger rum. Det valet borde även 

vänsterpartisterna kunna göra. 

 Anf. 78 HÅKAN SVENNELING (V) replik: Fru talman! Kerstin Lundgren har rätt i en sak. Det var när 

Maduro tog bort makten från nationalförsamlingen som han begick det stora demokratiska 

misstaget. Då lämnade han demokratins väg fullständigt. Det går inte att säga något annat. Att 

Limagruppen skulle vara något slags neutral part när den består av högerregeringar från Nord- och 

Sydamerika som inte under många år har velat störta Maduros styre i Venezuela är en felaktig 

beskrivning. Jag tror att det som är allvarligt och som vi behöver se här och nu är att 

socialdemokratin ändrar svensk utrikespolitik nu utifrån sina nya samarbetspartner. Tidigare var 

Socialdemokraterna tydliga med att man erkände stater och inte personer. Men nu har man svängt, 

och det är under anpassningen till sina nya samarbetspartner C och L som denna anpassning sker. 

Hade man i stället varit med Vänsterpartiet skulle man tydligt ha stått upp för folkrätten, låtit det 

venezuelanska folket bestämma och faktiskt inte erkänt en person som inte ens hade klarat 

riksdagsspärren. 


