PROKLAMACJA Z CARACAS
My, przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych, religijnych i
robotniczych, a także uczeni i intelektualiści z 60 krajów świata, zebraliśmy
się w Caracas między 16 i 19 września 2017 roku, w ramach Światowego
Dnia "Wszyscy jesteśmy Wenezuelą”: Dialog na rzecz Pokoju,
Suwerenności i Boliwariańskiej Demokracji”, aby zdecydowanie poprzeć
naród i rząd Wenezueli w obliczu ataków imperializmu Stanów
Zjednoczonych, które codziennie potęgują destabilizacyjne działania
wobec Boliwariańskiej Ojczyzny, działania mające najbardziej
dramatyczny wyraz w faszystowskiej przemocy rozpętanej między
kwietniem a lipcem bieżącego roku, które doprowadziły do śmierci 115
obywateli, pozostawiąc tysięce rannych, wiele zniszczeń.
Dziś, imperializm pólnocnoamerykański, stosuje agresję polityczną w
sposób bezpośredni w osobie prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Donalda Trumpa, który oprócz groźby użycia sił zbrojnych przeciwko
Wenezueli, przewodniczy grupie działaczy politycznych w ramach
Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), z udziałem niektórych rządów,
aby podważyć siłę boliwariańskiej demokracji, tym samym, za pomocą
rozporządzenia wykonawczego, uruchamia blokadę finansową "w celu
zduszenia wenezuelskiej gospodarki".
Imperialna agresja przeciwko Rewolucji Boliwariańskiej stanowi rażące
naruszenie Proklamacji Ameryki Łacińskiej i Karaibów jako Strefy Pokoju,
sygnowanej przez prezydentów wszystkich krajów regionu podczas
Drugiego Szczytu Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów
(CELAC), w Hawanie w styczniu 2014 r., mającej na celu obronę
suwerennego prawa każdego kraju do określenia swojego przeznaczenia
bez ingerencji z zewnątrz.
Rząd prezydenta Donalda Trumpa, wraz z prominentnymi rzecznikami
wenezuelskiej antypatriotycznej opozycji, aranżują plan mający na celu
destabilizację instytucji państwowych za pomocą manewrów, które zostały
ujawnione i przezwyciężone dzięki politycznej decyzji na wysokim
szczeblu, opartej na filozoficznej myśli dowódcy Hugo Chaveza,
historycznego przywódcy rewolucji boliwariańskiej, jaką była ustanowienie
i uruchomienie Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego.
Wraz z Konstytuantą, wenezuelski naród zapisuje nową kartę w historii
kraju, która wzmacnia podstawy państwa socjalnego, demokratycznego,
państwa prawa i sprawiedliwości, zagwarantowanego w Boliwariańskiej

Konstytucji w 1999 r., jednocześnie osiągając pokój, a zarazem
przedstawiając dowód na załamanie się sił ultraprawicy.
My, reprezentanci organizacji politycznych, społecznych, religijnych i
robotniczych, a także uczeni i intelektualiści, jako uczestnicy Światowego
Dnia "Wszyscy jesteśmy Wenezuelą”: Dialog na rzecz Pokoju,
Suwerenności i Boliwariańskiej Demokracji”, jesteśmy głęboko przekonani
o znaczeniu dialogu politycznego promowanego przez prezydenta
Nicolása Maduro, który miał swój wyraz podczas ostaniego spotkania w
Republice Dominikany między przedstawicielami rządu boliwariańskiego i
tak zwaną Koalicją na rzecz Jedności Demokratycznej, sojuszem, który
łączy wszystkie grupy opozycji wenezuelskiej. Stąd zdecydowanie
popieramy dialog promowany przez Boliwariański Rząd.
Podkreślamy, że wbrem temu co podaje do wiadomości utraprawica w
wielu miejscach na świecie, przy wsparciu wielkich podmiotów
zajmujących się działalnością dezinformacyjną, program wyborczy i
demokratyczny jest w toku. W Wenezueli, w ciągu kilku tygodni odbędą
się wybory regionalne, w 2018 roku będą miały miejce wybory lokalne i
prezydenckie, a także referendum, które zatwierdzi lub odrzuci nowy tekst
konstytucyjny opracowany przez Krajowe Zgromadzenie Konstytucyjne.
Który kraj na świecie może wykazać się demokratyczną praktyką o takim
wymiarze?
Potępiamy haniebne kłamstwa, fałszywe informacje i zniekształcanie
wenezuelskiej rzeczywistości, główną metodę za pomocą ktorej próbuje
się zdyskredytować Rewolucję Boliwariańską i legalny rząd Prezydenta
Nicolasa Maduro.
Jednocześnie, wspieramy działania rządu i narodu Wenezueli
prowadzące do przezwyciężenia poważnych problemów wynikających z
wojny ekonomicznej, kierowanej z najwyższych szczebli rządu Stanów
Zjednoczonych.
Nasze zobowiązanie na rzecz pokoju, suwerenności i demokracji
boliwariańskiej ściśle wiąże się z rozwojem wszechstronnego i trwałego
dnia solidarności w każdym kraju, napędzanego przez organizacje
polityczne, społeczne i religijne o charakterze demokratycznym.
Obrona rewolucji boliwiarskiej jest nieuniknionym obowiązkiem narodów
Ameryki Łacińskiej, Karaibów i świata. Tak jak w Wenezueli broni się
prawa do suwerenności, niezależności, samostanowienia i integracji
naszych narodów.

Jak mawiał José Martí, broniąc niepodległości Wenezueli, unikniemy
obecności Stanów Zjednoczonych na naszych amerykańskich ziemiach.
Caracas, 19 de septiembre de 2017

