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Til norske organisasjoner involvert i Oslo Freedom Forum 
 
 
Manifest senter for samfunnsanalyse publiserte i april et kritisk 
notat om tilhengere av militærkupp ved Oslo Freedom Forum 
2010. Dette notatet fikk et svar fra Oslo Freedom Forums Thor 
Halvorssen, som igjen er besvart i et andre notat fra vår side.  
 
Informasjonen i disse notatene og mediedebatten de skapte bør 
være av interesse for norske organisasjoner som vurderer å låne sitt 
navn til Oslo Freedom Forum i framtiden. Her har vi samlet 
materialet, for å gjøre det mer tilgjengelig for disse 
organisasjonene.  
 
Denne mappen inneholder følgende: 
 
1. Notatet «Heroes of Human Rights». Tilhengere av militærkupp 
ved Oslo Freedom Forum 2010 (publisert 26. april 2010) 
 
2. Aviskommentaren Bak Freedom Forums fasade av Magnus E. 
Marsdal og Eirik Vold, publisert 12. mai 2010. 
 
3. Notatet Thor Halvorssen’s Response, publisert 28. mai 2010. 
 
4. Notatet Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010, 
Manifest Analyses svar til «Thor Halvorssen’s Response», publisert 
6. september 2010. 
 
5. Diverse presseklipp fra debatten om Oslo Freedom Forum 
 
Vi håper den dokumentasjon og debatt som er samlet her kommer 
vil være til nytte for deres organisasjon 
 
 
 
Mvh, 
 
Manifest senter for samfunnsanalyse 
Oslo, 27.9.2010 
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TRE TILHENGERE AV 
MILITÆRKUPP 
 
Oslo Freedom Forum inntar hovedstaden 26. til 29. april med verdenskjente 
deltakere som Lech Walesa, Garry Kasparov og Ingrid Betancourt – og en lang 
rekke prominente gjester som skal fremme «freedom and human rights». 
Arrangørene (Civita og Human Rights Foundation) har i år fått med flere 
symboltunge representanter for Nobelpris-landet Norge, som disse:  
 
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter 

• Nobels fredssenter 
• Utenriksdepartementet 
• Oslo Kommune (som gir 1,6 millioner kroner til arrangementet, 

 mot stemmene til venstresiden i bystyret)  
 
Det er grunn til å spørre om alle som støtter Oslo Freedom Forum vet at det 
blant årets «Voices of Freedom» og «Heroes of Human Rights» er to personer 
som så sent som 2002 støttet aktivt opp om et latinamerikansk militærkupp 
som ble fordømt av Norges regjering. Dette er Marcel Granier og  Leopoldo 
López. De var begge markante tilhengere av militærkuppet mot Venezuelas 
folkevalgte president (samt mot regjering, nasjonalforsamling, høyesterett og 
lokale folkevalgte) våren 2002. Dette kuppet ble fordømt av det internasjonale 
samfunn. En tredje taler under Oslo Freedom Forum – Armando Valladares – 
har det siste året gitt sterk støtte til militærkuppet i Honduras (juni 2009), som 
ble fordømt av både president Obama og Vesten for øvrig.  
 
Hendelsene i Venezuela og Honduras, sammen med kuppet på Haiti i 2004, 
demonstrerer at Latin-Amerikas ubehagelige tradisjon for militærkupp mot 
lovlig valgte regjeringer ikke er et problem fra fortiden, men en fare som sprer 
frykt i befolkningene her og nå. Det er grunn til å spørre om Oslosenteret for 
fred og menneskerettigheter, Nobels fressenter og Oslo kommune virkelig 
ønsker å assosiere seg med aktører som opprettholder denne tradisjonen. 
Latin-Amerikas demokratier er fortsatt ikke ute av den mørke skyggen fra 
blodige militærkupp mot regjeringer som ikke føyer seg for de gamle 
maktelitenes krav. 
 
I både Honduras og Venezuela var arbeidsgiverforeningene pådrivere og 
støttespillere for kuppregimene. Det vil overraske mange i Norge hvis NHO 
(Civitas største eier) nå vil nærme seg den typen latinamerikanske 
arbeidsgiversammenslutninger som går i spissen for militærkupp mot 
befolkningenes lovlig valgte regjeringer.  
 
Det kan også være grunn til å se nærmere på hvem som står bak arrangementet 
Oslo Freedom Forum. 
 
MILITÆRKUPPET DER GRANIER OG LOPEZ VAR INVOLVERT (2002) 
Den 10. april 2002 gikk en rekke generaler fra Venezuelas væpnede styrker ut 
og krevde den lovlig valgte presidenten og regjeringens avgang. Dagen etter, 
med opptøyer i hovedstadens gater, ble presidentpalasset omringet av 
panserstyrker fra hæren og president Hugo Chávez ble arrestert og bortført.  
 
Amnesty International beskriver det videre hendelsesforløpet slik:  

 
«Under den påfølgende krisen, tvang høyre militærbefal presidenten ut av sitt embete 
og satte ham i arrest. Etter kuppet ble en de facto sivil-militærjunta etablert under 

 
SE DEM PÅ FILM:  
Dokumentasjon for 
flere momenter i 
dette notatet er 
samlet i en kort film 
som kan sees på 
manifestanalyse.no 
eller hos Vimeo:  
vimeo.com/11150995 
 
Dokumentasjonen 
viser hvilke 
handlinger Leopoldo 
López uførte i 
forbindelse med 
militærkuppet.  
 
Filmen viser også 
hvordan Marcel 
Graniers TV-kanal 
RCTV agerte som 
talerør for 
kuppgeneralene og 
innførte hard sensur 
mot tilhengerne av 
den folkevalgte 
presidentens 
regjering. 
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ledelse av Pedro Carmona, leder for arbeidsgiverforeningen FEDECAMARAS. De 
facto-regjeringen utstedte drakoniske dekreter, inkludert oppløsning av 
Nasjonalforsamlingen og summariske avsettelser av høyesterett, statsadvokaten og 
sivilombudsmannen. Politiet gjennomførte raid mot hjemmene til en rekke av 
president Chávez’ tilhengere. Blant de som ble ulovlig arrestert var en minister og en 
representant for nasjonalforsamlingen. Det var bred motstand og fordømmelse av 
den ukonstitusjonelle og summariske avsettelsen av Chávez samt de ulovlige 
arrestasjonene av tilhengerne hans og den vilkårlige makten de facto-regjeringen 
tilranet seg.»1 
 

Diktaturets leder Carmona opphevet også lokaldemokratiet. Carmona utstedte 
et dekret som gav ham selv myndighet til å avsette folkevalgte 
delstatsguvernører og ordførere og erstatte disse med personer han selv skulle 
utpeke.2 Kuppmakerne og deres tilhengere i ledelsen av private massemedier 
innførte hard sensur. Venezuelas offentlige TV-kanal ble rett og slett stengt.  
 
Militære toppledere var dypt involvert i planleggingen og gjennomføringen av 
kuppet. De ønsket ikke å kalles «militærjunta», men ønsket å utpeke landets 
nye leder og være representert i kuppregjeringen, ifølge New York Times’ 
rapportering.3 
 
Fordømt av USA og verden for øvrig 
Militærkuppet mot Venezuelas lovlig valgte president og regjering ble fordømt 
av en hel verden. Også USA under George W. Bush fordømte den ulovlige 
avsettelsen av en folkevalgt president: «Once those events took place, the 
United States did move to condemn it […] We explicitly told opposition 
leaders that the United States would not support a coup,» uttalte talsmann for 
Det hvite hus Ari Fleisher 17. april 2002.4 
 
Demokratenes senator Christopher Dodd, med ekspertise på Latin-Amerika, 
uttalte: «While all the details of the attempted coup in Venezuela are not yet 
known, what is clear is that the vast majority of governments in the hemisphere 
lived up to their responsibilities under the Inter-American Democratic 
Charter, and denounced the unconstitutional efforts to take power from a 
government which had been freely elected»5 
 
To av Kristin Clemets profilerte gjester under Oslo Freedom Forum var aktive 
støttespillere for dette militærkuppet mot en folkevalgt president og regjering.6 
Leopoldo López deltok personlig, sammen med politistyrken han 
kommanderte, i arrestasjonen av landets lovlig innsatte justisminister. Marcel 
Granier var til stede i presidentpalasset og gratulerte kupptilhengerne som 
samme dag avsatte regjeringen og høyesterett og innsatte Pedro Carmona som 
diktator. Carmona-regimets forsvarsminister takket offentlig medienes innsats – 
der RCTV spilte en sentral rolle – for viktige bidrag til avsettelsen av den lovlig 
valgte regjeringen. 
 

                                                        
1 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR53/006/2003/en/7cb5c132-d704-11dd-b0cc-
1f0860013475/amr530062003en.html 
2 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3718000/3718810.stm 
3 http://www.nytimes.com/2002/04/20/world/venezuela-s-2-fateful-days-leader-is-out-and-in-
again.html?scp=2&sq=carmona%20venezuela&st=cse 
4 http://www.nytimes.com/2002/04/17/world/us-cautioned-leader-of-plot-against-
chavez.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/People/F/Fleischer,%20Ari 
5 http://www.nytimes.com/2002/04/17/world/us-cautioned-leader-of-plot-against-
chavez.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/People/C/Chavez,%20Hugo&pagewanted=1 
6 Kuppet støttespillere benekter ofte sin delaktighet, med henvisning til at man ikke er dømt i 
etterkant. Dette argumentet underslår imidlertid at den folkevalgte presidenten Hugo Chávez 
31.12.2007 utstedte et dekret (kontroversielt blant kuppets motstandere) som ga amnesti til alle som 
var dømt eller under etterforskning for forbrytelser i forbindelse med kuppet. Den ulovlige 
frihetsberøvelsen av justisminister Chacin, der López ledet an, var blant forbrytelsene nevnt i dette 
dekretet. (Amnestiet omfattet imidlertid ikke personer som hadde tatt livet av noen i forbindelse 
med kupphandlingene). For øvrig er amnesti, immunitet og straffrihet i etterkant snarere regelen 
enn unntaket i Latin-Amerikas lange historie av militære kupp mot lovlige myndigheter, men det er 
ikke slik at de juridiske løsningene endrer de faktiske handlingene er begått.  Kilder: 
http://tvnz.co.nz/content/1528619/425822.html og 
http://venezuelanalysis.com/news/3030?quicktabs_2=3 
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LEOPOLDO LOPEZ SIN ROLLE I MILITÆRKUPPET 
(Leopoldo López var i 2002 ordfører i den selvstyrte hovedstadsbydelen 
Chacao – en av de rikeste kommunene ikke bare i Venezuela, men hele Latin-
Amerika. Han representerte partiet Primero Justicia, som var en aktiv pådriver 
for kuppet. Som ordfører disponerte López en egen væpnet politistyrke kalt 
Polichacao.)  
 
1. Kort tid før den voldelige bortføringen av landets lovlig valgte president, 
stilte Leopoldo López på TV sammen med sin partileder og en rekke menn fra 

partiet Primero Justicia og forlangte at 
forlangte at alle landets demokratiske 
institusjoner skulle oppløses. Hans 
opptreden kan sees på film (se fotnote).7 
 
2. Dagen etter bortføringen av presidenten 
kommanderte López sin lokale, væpnede 
politistyrke til å arrestere landets lovlig 
innsatte justisminister – Ramón Rodríguez 
Chacin – i hans hjem. López deltok 

personlig i arrestasjonen, som var en av mange militærjuntaen hadde beordret 
for å fengsle viktige støttespiller for de demokratisk valgte myndighetene. I et 
intervju samme dag beskriver López i detalj hvordan han selv var med og brøt 
opp døren hjemme hos justisministeren som skulle arresteres. Arrestasjonen 
av justisminister Chacin og intervjuet med López på stedet kan sees på film (se 
fotnote).9  
 
3. Etter kupphandlingene – da presidenten var bortført og Carmona innsatt 
som diktator – opptrådte López sammen med representanter for 
kuppmakerne på TV. I TV-kanalen Venevisions program 24 Horas satt López 

sammen med blant andre kontreadmiral 
Carlos Molina Tamayo i en samtale som forløp 
med smil og latter. Carlos Molina Tamayo var 
ikke bare en av de militære frontfigurene for 
kuppet, men ble også utnevnt av diktator Pedro 
Carmona til en høy militær stilling i det 
kortvarige diktatorregimet (sjef for «Casa 
Militar»).10  Kuppmaker Molina Tamayo 
beskrev i denne samtalen den store 

«planen» som nå var gjennomført – den væpnede bortføringen av Venezuelas 
folkevalgte president. Dette kan sees på film.11  
 
Under Oslo Freedom Forum opptrer Leopoldo López som «Hero of Human 
Rights».  

 
MARCEL GRANIER SIN ROLLE I MILITÆRKUPPET 
(Marcel Granier er administrerende direktør for 
mediekonsernet 1BC. 1BC eier RCTV, der 
Granier er leder.) 
 
1. Marcel Granier var personlig hjertelig til stede 
i presidentpalasset like etter kupphandlingen. 
Han klemmer og gratulerer kuppets støttetropper, 

                                                        
7 Se film, 1:32–2:16. På nett: http://vimeo.com/11150995 (lastet ned fra dailymotion.com). 
9 Se film, 0:20–1:32. (Opptak fra den private kanalen RCTV, lastet ned fra Youtube). 
10  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Militares/militares/Venezuela/elpepiint/20020421
elpepiint_5/Tes 
11  Se film, 4:37–6:06. López vises til venstre i bildet ved 5:00, 5:22 og 5:53. (Gjengitt i den prisbelønte, 
irske dokumentaren «The revolution will not be televised» (2003), lastet ned fra Youtube.) 

 

Partiledelsen i 
Primero Justicia. 
Leopoldo López 
lengst til høyre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Venevision: 
Leopoldo López  

til venstre,  
Carlos Molina 

Tamayo til høyre. 
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som er til stede for å feire innsettelsen av Carmona-regimet. Graniers feiring i 
kuppalasset kan sees på video (se fotnote).12  
 
2. Forut for militærkuppet var Graniers TV-stasjon RCTV blant mediene som 
mest aktivt fremmet kravet om de folkevalgtes avgang.13  Under selve 
militærkuppet satt general i Nasjonalgarden Alberto Camacho Kairuz i sofaen 
i RCTVs studio, så inn i kamera og fortalte aktørene innen de militære styrker 
som fortsatt motsatte seg kuppet at «hele landet er under de væpnede styrkers 

kontroll, her finnes ingen motstand, landets 
regjering har nedlagt sine verv». Camacho 
advarte de som forsøkte å forsvare 
presidentpalasset mot at det kunne bli et 
«blodbad». Han fortalte RCTVs seere at 
enhver motstand ville være «meningsløs».  
RCTVs programleder sitt kritiske spørsmål 
rettet seg ikke mot militærkuppet, men mot 
det faktum at det fortsatt var en general som 
forsvarte det omringede presidentpalasset, 
«uten godkjenning fra hærsjefen,» som 

programlederen formulerte det.14  I løpet av dagene da militærkuppmakerne 
hadde makten, snakket de åpent på TV om hvordan massemediene hadde 
hjulpet dem med å få avsatt den lovlig valgte regjeringen. Carmona-juntaens 
forsvarsminister Hector Ramírez uttalte at «heldigvis har vi et stort våpen, som 
er mediene»15. 
 
Graniers kanal RCTV ble spesifikt takket under programmet 24 Horas på den 
private TV-stasjonen Venevision, under et innslag som samlet flere av 
militærkuppets frontfigurer. I en lystig samtale med kontreadmiral Carlos 
Molina Tamayo og Leopoldo López om planleggingen og gjennomføringen av 
kuppet, uttalte eieren av det private meningsmålingsbyrået Ceca, Víctor 
Manuel Garcia: «Takk RCTV».16  
 
3. Under selve kuppet hevdet Graniers RCTV at den folkevalgte presidenten var 
gått av frivillig, mens sannheten var at han var bortført av militæret. Hans TV-
stasjon RCTV nektet å rapportere om de store folkelige protestene mot 
militærkuppet og forbød journalistene å rapportere den lovlige regjeringens 
side av saken.17  
 
RCTVs nyhetssjef Andrés Izarra, tidligere journalist i CNN, gikk av i protest 
mot regimet i Graniers TV-kanal. I et intervju kort tid etter kuppet fortalte han 
at «sensuren ble innført fra fredag morgen [timer etter at Chávez ble 
borført]][...] Det var ordren fra kanalens sjef: ‘Følg instruksen eller gå av’. 
Dette var uetisk og går mot mine prinsipper så jeg sa opp øyeblikkelig», 
forklarte Izarra i et intervju like etter militærkuppet.18  
 
Under Oslo Freedom Forum opptrer Granier som en av konferansens «Voices 
of Freedom».  
 
 
 

                                                        
12  Se film, 6:44–7.37. (Klippet er hentet fra et politisk satireprogram på den venezuelanske 
statskanalen, lastet ned fra Youtube.) Granier har senere offentlig innrømmet at han var i 
presidentpalasset den dagen Carmona-diktaturet ble innstiftet.  
13  http://www.naomiklein.org/articles/2003/02/venezuelas-media-coup 
14  Se film, 3:43–4:36. (Program fra RCTV, lastet ned fra Youtube.) 
15  Tidligere viseadmiral Hector Ramírez kom med uttalelsen på den private TV-kanalen Venevision. 
På nett: http://www.youtube.com/watch?v=5qSGffnkgBA&feature=related (5:50 ut i klippet). 
16  Se film, 4:45–5:03. (Fra Venevisions program 24 Horas gjengitt i den prisbelønte, irske 
dokumentaren «The revolution will not be televised» (2003), lastet ned fra Youtube.) 
17  http://www.naomiklein.org/articles/2003/02/venezuelas-media-coup 
18  Se film, 6:08– 6:44. (Fra den prisbelønte, irske dokumentaren «The revolution will not be televised» 
(2003), lastet ned fra Youtube.) Izarra ble to år senere kommunikasjons- og informasjonsminister i 
Venezuela. 
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ARMANDO VALLADARES’ STØTTE TIL KUPPET I HONDURAS 
Kubansk-fødte Armando Valladares er nå amerikansk statsborger og har vært 
styreleder i Human Rights Foundation – som står bak Oslo Freedom Forum.  
 
Valladares har det siste året vært en ivrig talsmann for støtte til militærkuppet 
som fant sted mot Honduras’ lovlig valgte president Manuel Zelaya i 2009. 
Zelaya ble valgt til president med støtte fra 52 prosent av velgerne i 2005. 28. 
juni i fjor ble han pågrepet av væpnede soldater som brøt seg inn i 
presidentboligen. De  bortførte Zelaya og deporterte ham til Costa Rica.19 
 
Kuppet som Kristin Clemets gjest støtter opp om ble fordømt av FN, EU og 
Organisasjonen av amerikanske stater (OAS). OAS utviste Honduras på grunn 
av kuppet og nektet å anerkjenne kuppregimets Roberto Micheletti som 
legitim president.20  FN vedtok en resolusjon som krevde gjeninnsettelse av 
president Zelaya. Micheletti truet med å arrestere den valgte presidenten 
dersom han returnerte til hjemlandet.  
 
USAs president Barack Obama sluttet seg til fordømmelsen av kuppet i 
Honduras: «Det vil sette en forferdelig standard om vi begynner å bevege oss 
baklengs tilbake til epoken der militærkupp blir sett på som en måte å oppnå 
politisk endring, heller enn demokratiske valg.»21  Valladares reagerte sterkt 
mot dette. I et innlegg publisert på nettsidene til avisen Diario Las Americas 
brukte han ord som «urettferdighet» og «hykleri» om utenriksminister Hillary 
Clintons håndtering av internasjonale spørsmål, deriblant kuppet i Honduras. 
Valladares advarte Obama mot «å dytte Honduras ned i Chavist-avgrunnen».22   
 
Michelettis regime slo hardt ned på ytringsfriheten og stengte flere radio- og 
TV-kanaler.23 Amnesty International (AI) rapporterte om omfattende brudd på 
menneskerettighetene under Michelettis ulovlige styre.24 En rekke journalister 
er drept, og Honduras er blitt verdens farligste land for pressemedarbeidere, 
ifølge Reportere uten grenser.25 
 
Kuppmakerne har takket Valladares for støtten. Micheletti-regimet tildelte ham 
ordenen «José Cecilio del Valle» i kommandørs grad, som ifølge "Diario las 
Americas er den høyeste æresbevisningen gitt av republikken til noen 
utlending.26 
 
Under Oslo Freedom Forum 2010 opptrer Armando Valladares som «Hero of 
Human Rights». 
  
 

                                                        
19  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8123126.stm 
20  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=560176  
og  
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:w4TD5E9ftXEJ:www.consilium.europa.eu/ueDocs/cm
s_Data/docs/pressdata/en/cfsp/108808.pdf+%22european+union%22+honduras&hl=no&gl=no&
pid=bl&srcid=ADGEESh-Rf1i7w_dRhuSZJ-OmHEjBONqyUo04-auhWEZunHkDc2TZq2-
c1UBe8HH4hiVEoM_UHusPQHarx_Z6iebb_r4Z7I8XHSpBlh_yZmfpfF15CDRoj247AK-
hkBQp_SrlN1DGJrl&sig=AHIEtbQey_fcoq2d_aNHgNAvmjcnxliB4w 
21  http://www.reuters.com/article/idUKTRE55S5J220090629 
22  
http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=81963&clave=a%3A1%3A{i%3A0%3Bs%3A8%3A%
22kerensky%22%3B 
23  http://online.wsj.com/article/SB124658463338890161.html 
24  http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR37/004/2009/en/0bef3d1b-ed50-46bc-8bb3-
3f8ca416016c/amr370042009eng.pdf 
25  http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=354663&CategoryId=23558 
26  http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=89940&clave=a%3A1%3A 



 

 7 

«HUMAN RIGHTS 
FOUNDATION» OG  
THOR HALVORSSEN  
 
Primus motor bak Oslo Freedom Forum (HRF) er norsk-venezuelanske Thor 
Leonardo Halvorssen Mendoza (f. 1976) og hans USA-baserte stiftelse Human 
Rights Foundation (grunnlagt 2005).   
 
I Norge samarbeider HRF med høyresidens tankesmie Civita. Civitas leder 
Kristin Clemet er også ansvarlig i foreningen Oslo Freedom Forum, som er 
den formelle arrangøren i Norge.  
 
POLITISK STÅSTED 
Halvorssen driver også filmselskapet Moving Picture Institute, som har en 
tydelig politisk agenda. Han omtales av Dagens Næringsliv som «en slags 
høyresidens Michael Moore som angriper miljøbevegelsen og den politiske 
venstresiden».27  
 
FAMILIEBAKGRUNN 
Halvorssens familiebakgrunn er Venezuelas ypperste politiske og økonomiske 
elite. Hans far Thor Halvorssen Hellum er sønn av Norges konsul til 
Venezuela, ble rik forretningsmann og giftet seg inn i «en av landets mektigste 
familier», Mendoza.28  Han representerte selskaper som Dunlop og Ericsson, 
ble utnevnt til direktør for det statlige teleselskapet i Venezuela og 
styremedlem i flyselskapet Viasa. Halvorssen senior kjente presidenten og vant 
«medlemskap i de innerste politiske sirkler og eksklusive Caracas Country 
Club».29  
 
Familiens politiske engasjement lå til høyre for den politiske skalaen i Norge. 
Halvorssen senior jobbet ifølge Associated Press for USAs 
etterretningsorganisasjon CIA fra midten av 1980-tallet30  og «støttet blant annet 
Contras i kampen mot sandinistene».31  Contras var militsen som førte væpnet 
kamp mot Nicaraguas folkevalgte regjering (ledet av Daniel Ortega), med 
rundt 100.000 drepte som et av resultatene. Contras’ metoder var så ekstreme 
at Kongressen i USA forbød amerikansk finansiering av militsen. CIA omgikk 
forbudet ved å gi Contras penger fra ulovlig våpensalg til Iran. Avsløringen av 
dette førte til den enorme Iran-Contras-skandalen.32  Det var disse kreftene, 
langt til høyre for Kongressen i USA, familien Halvorssen var involvert med. 
«Thor Halvorssen junior husker ennå hvordan hjemmet i Venezuela var fullt 
av nicaraguanske antisandinister som holdt møter,» ifølge Dagens Næringsliv.33   
 
Halvorssen senior ble senere utnevnt til statlig bekjemper av 
narkotikakartellene, noe som førte ham opp i alvorlige problemer, fengsling 
og etter hvert til eksil i Miami. Thor Halvorssen jr studerte i USA, som sin far. 
Han har det siste tiåret engasjert seg sterkt i kampen mot Venezuelas president 
                                                        
27  DN, 29.3.2008. 
28  DN, 29.3.2008. 
29  DN, 20.1.1996. 
30  VG, 21.11.1993. 
31  DN, 29.3.2008. 
32  http://www.nytimes.com/1987/11/19/world/iran-contra-report-arms-hostages-contras-secret-
foreign-policy-unraveled.html 
33  DN, 29.3.2008. 
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Hugo Chávez, som er forhatt av stort sett hele den økonomiske og tidligere 
politiske eliten i landet, men også valgt av folket i 1998, 2000 og 2006, med 
henholdsvis 56, 60 og 63 prosent av stemmene.  
 
KRITIKK MOT HUMAN RIGHTS FOUNDATION 
Fra flere hold settes det spørsmålstegn ved om Human Rights Foundation er 
en geniun menneskerettighetsorganisasjon eller en høyreorientert politisk 
aktør med en annen agenda.  
 
• HRF-representant vil styrte president Chávez med vold: 
HRFs representant i Storbritannia, Aleksander Boyd, har blitt kritisert for å ta 
til orde for å styrte Venezuelas folkevalgte president med vold. Blant 
formuleringene som har vakt oppsikt, er disse:  
 
«I wish I could fly over Caracas slums throwing the dead bodies of the 
criminals that have destroyed my country».  
 
«Advocating for violence yes I have mentioned in many occasions that in my 
view that is the only solution left for dealing with Chávez.»34   
 
 
• Bolivia knytter HRF til attentatforsøk mot president Evo Morales: 
HRFs representant i Bolivia, Hugo Achá, ble 4. mai 2009 offisielt anklaget av 
Bolivias påtalemyndighet for å ha bidratt i organiseringen og finansieringen av 
et attentantforsøk mot landets president Evo Morales. Det angivelige 
drapsforsøket – det ble funnet mengder av våpen – endte i skuddveksling 
mellom boliviansk politi og leiesoldater i Hotel Las Américas i byen Santa 
Cruz 16. april 2009. Blant de drepte terroristene var ungarsk-ættede Eduardo 
Rózsa-Flores, frivillig på kroatisk side under Balkan-krigene og kjent for sine 
bånd til det høyreekstreme Jobbik-partiet i Ungarn (som holder seg med den 
paramilitære Ungarske Garde).35   
 
BBC refererer Rózsa-Flores’ siste TV-intervju, der han forteller om sine planer 
om å grunnlegge en milits i samarbeid med de lokale lederne i bolivianske 
Santa Cruz (hvor han ble født) for å kreve selvstyre for Santa Cruz eller 
løsrivelse fra Evo Morales’ Bolivia.36 37  Den offisielle etterforskningen av 
attentatplanene pekte i samme retning: Den politiske og økonomiske eliten i 
Santa Cruz, som misliker Morales slik eliten i Venezuela misliker Chávez, 
hadde ifølge påtalemyndighetene finansiert og organisert attentatmennenes 
opphold, og dette i samarbeid med Human Rights Foundation Bolivia.38   
 
HRF var utvilsomt involvert i kampanjen for «folkeavstemning» om løsrivelse 
av Santa Cruz fra Bolivia. Avstemningen om selvstendighet for Santa Cruz 
hadde ingen lovlig status og det ble derfor ikke sendt valgobservatører fra 
Organisasjonen av amerikanske stater (OAS),39  som tvert imot mante til respekt 
for Bolivias «territoriale integritet».40  Til gjengjeld reiste HRF-president Thor 
Halvorssen personlig til Santa Cruz for å overvære avstemningen, som 
«valgobservatør»,41  noe de lokale styresmaktene (drivkreftene for løsrivelse) 
gjorde et poeng av.42  
 
HRFs Hugo Achá har benektet enhver befatning med de angivelige 
attentatplanene som førte til trefninger i april 2009, men innrømmer å ha møtt 

                                                        
34  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/01/friendsinlowplaces 
35  http://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_R%C3%B3zsa-Flores 
36  http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8013617.stm 
37  http://americas.irc-online.org/am/6178 
38  http://americas.irc-online.org/am/6178 
39  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7383000/7383181.stm 
40  http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/14825 
41  http://www.thehrf.org/media/080505.html 
42  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7383000/7383181.stm (se nest siste 
avsnitt) 
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militsmannen Rózsa-Flores ved noen anledninger.43  Achá har flyktet til USA og 
HRF Bolivia har nye lederfigurer.  
 
Mens bolivianske myndigheter mener denne skyteepisoden og påfølgende 
etterforskning i Santa Cruz avslører HRFs sanne karakter, mener HRF mener 
hendelsen tvert imot blir misbrukt av regjeringen til å sverte brysomme 
kritikere. Blant annet har vitner for påtalemakten (arresterte i attentatepisoden 
som valgte å samarbeide med myndighetene) senere trukket sine utsagn og 
påstått de ble avgitt under tortur.44  
 
• Hemmelige pengekilder 
Human Rights Foundation bekjenner seg til «the fullest possible transparency 
in all of our decisions, methods, and principles». Like fullt holder 
organisasjonen alle sine finansieringskilder hemmelige. Alt offentligheten får 
vite, er at HRF opererer takket være generøsiteten til «individer og stiftelser» og 
hevder å ikke motta penger fra noen regjering.45   
 
Særlig i lys av Latin-Amerikas lange historie av utenlandsk innblanding i 
suverene staters politiske liv, kan hemmeligholdet om HRFs pengekilder 
svekke organisasjonens troverdighet som uavhengig aktør uten annen politisk 
agenda enn å fremme frihet og menneskerettigheter.  

                                                        
43  http://americas.irc-online.org/am/6178 
44  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Foundation#cite_note-dc55-54 
45  http://www.thehrf.org/aboutus.html 
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STØTTESPILLERE I 
USA: «FREEDOM 
HOUSE»  
 
Freedom House er blant de amerikanske aktørene som støtter opp om Oslo 
Freedom Forum. Freedom House (opprettet 1941) holder til i Washington 
D.C. og er gjentatte ganger kritisert for å bruke sitt budskap om «frihet» som 
dekke for en politisk agenda som sikter mot å styrke USAs makt i strid med 
andre lands interesser, ikke minst i Latin-Amerika.46Freedom House selv 
fastslår at «American leadership in international affairs is essential to the 
cause of human rights and freedom».47 
 
FINANSIERING: NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NED) 
Freedom House kaller seg en uavhengig organisasjon, og har det meste av sin 
finansiering (i senere år mellom 66 og 80 prosent) fra USA-staten, primært 
gjennom National Endowment for Democracy (NED).48  
 
NED (opprettet under president Reagan i 1984) har overtatt deler av arbeidet 
med innblanding i andre lands forhold som CIA har vært beryktet for. En av 
hjernene bak National Endowment for Democracy  vedgikk i Washington Post 
22.09.1991 at «Mye av det vi [NED] gjør i dag ble gjort i det skjulte av CIA for 
25 år siden».49  
 
Nærheten til CIA blir understreket av at tidligere CIA-sjef James Woolsey Jr i 
januar 2003 ble styreleder i National Endowment for Democracy.50 Blant NEDs  
tidligere styremedlemmer (trustees) finnes kjente navn fra den mer krigerske 
delen av USAs høyreside, som Donald Rumsfeld, Samuel Huntington og Paul 
Wolfowitz.51  
 
POLITISKE KONTROVERSER 
20. mars 2003 gikk Freedom House offentlig ut med støtte til USAs 
folkerettsstridige invasjon av Irak (en invasjon de fleste europeiske regjeringer, 
inkludert regjeringen Bondevik, tok avstand fra). Freedom House kunngjorde i 
anledning invasjonen at «We have great confidence in the professionalism of 
U.S. troops and the commitment of the U.S. military to respect basic human 
rights».52  
 
Ifølge Financial Times er Freedom House blant organisasjonene George W. 
Bush-administrasjonen valgte ut til å drive USA-finansierte «hemmelige 
aktiviteter» inne i Iran.53  
 

                                                        
46  http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_house 
47  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=2 
48  Freedom House 2006 Annual Report; 
http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/49.pdf  
Freedom House 2007 Annual Report, Financial statements: 
http://www.freedomhouse.org/uploads/special_report/72.pdf 
49  Blum, Rogue State: A Guide to the World's Only Superpower, 2000, s. 180, referert på Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy 
50  http://www.freedomhouse.org/uploads/pdf/ws2003.pdf 
51  http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_house 
52  http://www.freedomhouse.org/uploads/pdf/ws2003.pdf 
53  http://www.ft.com/cms/s/0/48d26298-c052-11da-939f-0000779e2340.html 
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Freedom House (ved daværende direktør Adrian Karatnycky) argumenterte 
mot opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), med 
henvisning til bekymring for at amerikanske soldater kunne bli tiltalt hvis 
operasjonene deres skulle «føre til sivile tap».54  
 
 
KRITIKK MOT FREEDOM HOUSE 
Freedom House er kraftig kritisert for sin holdning til latin-amerikanske 
diktaturstater og grove menneskerettighetsbrudd. I boken Manufacturing 
Consent skriver amerikanske Noam Chomsky og Edward Herman om hvordan 
regimet i El Salvador tidlig på 1980-tallet massakrerte sivile55 for å skremme 
befolkningen når det nærmet seg «valg». Freedom House omtalte disse 
salvadoranske valgene som «beundringsverdige» (admirable).56 Noam 
Chomsky omtaler Freedom House som «a virtual propaganda arm of the 
government and international right wing».57  
 
Fra den amerikanske Kongressens talerstol er Freedom House kritisert for å 
blande seg inn i andre lands demokratiske valg ved å aktivt støtte opp om én 
bestemt kandidat (som Viktor Jushenko i Ukraina).58  
 
Storbritannias ambassadør til Usbekistan fra 2002 til 2004 Craig Murray har 
skrevet at direktøren for Freedom House i 2003 fortalte ham at Freedom 
House ville unnlate å påpeke menneskerettighetsbrudd i Usbekistan, selv om 
menneskerettighetsbruddene i landet på den tiden inkluderte at fanger ble 
kokt til døde eller kvalt ved å påføres gassmasker med blokkerte filtre, ifølge 
ambassadør Murray. Begrunnelsen til Freedom House-direktøren for å se 
gjennom fingrene med grove menneskerettighetsbrudd var knyttet til USAs 
militære flybaser i Usbekistan (opprettet i forbindelse med invasjonen av 
Afghanistan)  og frykt for at «Freedom House was failing to keep in sight the 
need to promote freedom in the widest sense, by giving full support to U.S. 
and coalition forces».59 Freedom House-direktør Jennifer Windsor har avvist 
ambassadør Murrays framstilling av samtalen dem i mellom.60 
 
 
 

                                                        
54  Adrian Karatnycky, "This Court Should Not Be Called to Session," Washington Post, 6, april 1998, 
referert av Cato Institute:  http://www.cato.org/pubs/pas/pa-311.html 
55  http://en.wikipedia.org/wiki/El_Mozote_massacre 
56  Chomsky and Herman: Manufacturing Consent, Vintage 1994, s. 28, referert på Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_House 
57  Noam Chomsky, Necessarry Illusions (1989), http://home.nvg.org/~skars/ni/ni-c01-s04.html 
58  Kongressrepresentant Ron Pauls innlegg 7.12.2004. 
http://www.house.gov/paul/congrec/congrec2004/cr120704.htm 
59  http://www.nytimes.com/2007/12/09/books/review/McKelvey2-t.html 
60  http://www.nytimes.com/2007/12/23/books/review/Letters-t.html 
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Bak Freedom Forums fasade

Thor Halvorssen Mendoza misbruker Norge og nobelprishovedstaden som kulisse for sin TV-

produksjon.

I VG var nylig politisk redaktør Hanne Skartveit begeistret av Oslo Freedom Forum, der hertuginnen av

York «beveget og begeistret» tilhørerne ved et arrangement som vil forårsake at «Oslo skal bli det

samme for menneskerettighetene som Davos er for verdensøkonomien».

Så langt Skartveit. Den interessante historien finnes bak den flotte fasaden konstruert av forumets

primus motor – filmprodusent Thor Halvorssen Mendoza.

KUPPTILHENGERE 

Det vakte en viss interesse da Manifest Analyse 26. april dokumenterte at flere av Oslo Freedom

Forums talere («Voices of Freedom») er aktive støttespillere for militærkupp mot demokratisk valgte

ledere i Latin-Amerika. Ett eksempel er Leopoldo López. Den tidligere ordføreren fra Venezuela er

ifølge Oslo Freedom Forum en ekte «Hero of Human Rights».

Men TV-bildene fra 2002 viser ordfører López i spissen for sin væpnede politistyrke, som bryter

seg inn i hjemmet til Venezuelas lovlig innsatte justisminister og sender ham i fengsel.

Dette var midt under militærkuppet der Venezuelas NHO-leder ble innsatt som diktator.

Nasjonalforsamlingen, høyesterett og de fleste demokratiske organer ble oppløst. TV-bildene viser også

en gledesstrålende Leopoldo López som i et talkshow feirer seieren over demokratiet sammen med en

av kuppets militære hovedpersoner.

Hva har en militærkuppdeltaker å gjøre på scenen sammen med modige frihetskjempere fra hele verden?

Og er López’ tilstedeværelse kun et arbeidsuhell?

FRA CARACAS 

For å forstå Oslo Freedom Forum, bør man vite at Halvorssen og López kommer fra samme sted:

Caracas, hovedstaden i Latin-Amerikas viktigste oljeland Venezuela.

Ulikt hva som skjedde i Norge, ble forvaltningen av Venezuelas nasjonale oljeselskap PDVSA

(uttales «pedevesa») en historie om korrupsjonen til en politisk-økonomisk elite som misbrukte

oljeformuen til privat berikelse.

Resultatet ble en inntektsfordeling på linje med Sør-Afrika under apartheid.

CHAVEZ VALGT I 1999 

De fattige felte sin politiske dom over systemet ved å velge Hugo Chávez til president i 1999. De gamle

elitenes største politiske nederlag kom da Chávez deretter overlevde militærkuppet i 2002. Han er

gjenvalgt to ganger, senest med 63 prosent støtte.

Den gamle PDVSA-eliten er byttet ut og oljepengene kommer mye mer enn før landet til gode.

Langt fra alle fagre valgløfter er innfridd, men det er uomtvistelig slik at Venezuela ifølge FN har

oppnådd en kraftig fattigdomsreduksjon de siste årene.

http://manifestanalyse.no/-/page/show/5263_bak-freedom-forums-fasade
http://manifestanalyse.no/-/page/show/5115_oslo-freedom-forum-2010
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Presidenten er meget populær blant de fattige. Han er forhatt av den gamle eliten. Som innbefatter

familiene til Thor Halvorssen Mendoza og Leopoldo López.

FULLBLODS ELITE 

Halvorssen først: Hans mor Hilda Mendoza tilhører en av Venezuelas tyngste eliteslekter. Mendoza-

klanen teller både tidligere presidenter, ministre og et av landets viktigste forretningsimperier.

Hildas far, Eduardo Mendoza, var statsråd på 1940-tallet og oldebarnet til Venezuelas første president,

Cristóbal Mendoza. På morssiden er Thor Halvorssen Mendoza fullblods venezuelansk elite.

Hans far, norskættede Thor Halvorssen, var mer nyrik, men også han tilhørte den politisk-

økonomiske eliten i Caracas i tiårene før Chávez ble valgt.

Halvorssen senior var en rik forretningsmann med sterke politiske forbindelser. Han var inngiftet i

Mendoza-slekten, satt i en årrekke som toppsjef for Venezuelas statlige teleselskap og engasjerte seg på

ytre høyre fløy:

Han har vedgått sitt samarbeid med CIA på 1980-tallet, da han støttet Contras i kampen mot

sandinistene.

I dag bor han i Miami, mens sønnen har etablert seg som høyreorientert filmprodusent i USA.

PRESIDENTKANDIDATEN 

Leopoldo López er derimot politiker i Venezuela. Og ingen hvem som helst. Den Harvard-utdannede

37-åringen har seks år bak seg som ordfører for den søkkrike hovestadskommunen Chacao.

Nå tar han mål av seg til å bli den store motkandidaten til Chávez ved valget i 2012. Leopoldo

López vil bli Venezuelas neste president.

Ifølge Wikipedia er López «an early frontrunner for the 2012 opposition Presidential nomination».

Favorittstatusen skyldes blant annet hans unge alder. Folket vil nemlig ikke ha tilbake de gamle elitene.

Leopoldo

FRA PETROKRATIET 

López’ lille problem, er at han selv tilhørte det gamle «petrokratiet» i PDVSA. Samtidig som López

jobbet som konsulent i PDVSA på 1990-tallet, var hans mor Antonieta Mendoza en av oljeselskapets

direktører («public affairs manager»).

Hun tildelte sønnens organisasjon en bevilgning fra PDVSA tilsvarende 2,5 millioner amerikanske

dollar, penger som gikk med til etableringen av López politiske parti (Primero Justicia) og ble hans

katapult inn i toppolitikken. Pengene ble utdelt tross PDVSAs uttrykkelige regler mot å gi slike

bevilgninger til ansatte eller ansattes familiemedlemmer.

Leopoldos store problem er at han var delaktig i militærkuppet i 2002. En presidentkandidat som i

folkets minne knyttes til kuppet er så å si ikke valgbar. Chávez vil bruke minnet om kuppdeltakelsen

mot López for alt det er verdt.

Derfor: Hvitvaskingen av Leopoldo López er en nødvendig forutsetning for å etablere en reell

utfordrer til presidentvervet i Venezuela.

Her kommer nobelprisbyen inn i bildet.

http://www.upenn.edu/gazette/0308/PG1194_feature1.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_L%C3%B3pez
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_L%C3%B3pez
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OSLO FREEDOM FORUM 

I 2009 blir López invitert til Norges hovedstad. Han hylles som «Hero of Human Rights» under det

nystartede Oslo Freedom Forum, sammen med Elie Wiesel og Vaclav Havel.

Hvem kan nå beskylde denne mannen for å være kuppdeltaker, han som i Oslo hylles som ridder av

menneskerettighetene sammen med verdenskjente nobelprisvinnere?

Dette er en heldig vending for López. Desto heldigere er han i 2010: Han blir invitert igjen. Blant flere

titalls talere fra Oslo Freedom Forum 2009, er det nesten bare López som deltar også i året etter.

Modig kvinne fra Tyrkia er byttet ut med modig kvinne fra Tsjetsjenia. Verdenskjente Havel er byttet ut

med verdenskjente Walesa. Men en ukjent, tidligere ordfører fra Venezuela er så viktig at han skal

hylles en gang til.

Av sin egen fetter. Leopoldos fulle etternavn er López Mendoza. Moren som ureglementert

forsynte ham med statens oljemillioner er søsteren til Thor Halvorssen Mendozas mor.

STOR SAK I CARACAS 

«Ærlig talt,» kan man tenke, «er det ikke litt søkt å dra til Oslo for å renvaske en politiker i Venezuela?

».

Vel, Kristin Clemet, som har klaget over manglende entusiasme for Oslo Freedom Forum i norske

medier, burde dra til Caracas. Oslo Freedom Forum har nesten mer dekning der enn i Oslo.

Det var nyhetsoppslag om López’ opptreden på tre av Venezuelas største TV-stasjoner. I tillegg

var det oppsalg i landets tre viktigste aviser pluss en rekke lokale og regionale medier.

Ingen av dem nevnte at López’ egen fetter står bak hyllesten. El Nacional skrev derimot at han ble

invitert til Oslo av fredsprisvinnerne Lech Walesa og Vaclav Havel.

OSLO SOM VASKEMASKIN 

Direktør ved Nobels fredssenter Bente Erichsen uttrykte overfor Dagbladet 26. april bekymring over at

typer som Leopoldo López blir «renvasket» av Oslo Freedom Forum.

Sett fra den gamle eliten i Caracas er Oslo en vaskemaskin. Freedom Forums støttespillere, som

Nobels fredssenter, Utenriksdepartementet og Amnesty, brukes som vaskemiddel.

Som Hanne Skartveit illustrerer, liker vi kanskje å framstå som litt naive her i Norge. For

Utenriksdepartementet og andre seriøse aktører bør det likevel gå en grense for hva man støtter opp om.

Spørsmålet er om Oslo Freedom Forum befinner seg på feil side av den grensen.

HEMMELIG FINANSIERING 

Er det uproblematisk at forumets initiativtaker –Halvorssen Mendozas Human Rights Foundation – er

en stiftelse som nekter å oppgi hvor den har finansieringen sin fra?

Verken Utenriksdepartementet, Oslo kommune (som ga årets forum 1,6 millioner) eller Nobels

fredssenter vet hvilke penger som står bak Halvorssen Mendoza og hans Oslo Freedom Forum.

Like lite som Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud vet hvor hans nye eier har finansieringen sin fra. For

alt Herbjørnsrud vet, kan pengene Halvorssen Mendoza kjøper avisen med skrive seg fra et høyreradikalt

fond bygd på inntekter fra amerikansk militærindustri. Dette burde være noe for Ny Tid å drive kritisk

gravejournalistikk på.

http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/135114/Nacional/Leopoldo-L%C3%B3pez:-En-Venezuela-se-viola-la-Constituci%C3%B3n
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gravejournalistikk på.

Noe som kan bli ubehagelig.

TELEFONTRAKASSERING 

Etter at Dagbladet i april trykket en sak som viste til Manifest Analyses notat «Heroes of Human

Rights: Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010», tok Thor Halvorssen Mendoza resolutt affære.

Han ringte midt på natta og vekket først Dagbladets journalist Thomas Ergo, så Manifest Analyses

utreder Magnus E. Marsdal og deretter forsker Wenche Hauge ved Fredsforskingsinstituttet (PRIO). Hun

hadde uttalt seg i Dagbladets sak.

At en selverklært ytringsfrihetsforkjemper på en aggressiv og ubehagelig måte ringer og vekker en

forsker klokken halv to om natten for å kjefte på hennes ytringer i en avisartikkel, er

oppsiktsvekkende.

Det er en atferd få deltakere i offentligheten vil ønske velkommen til Norge – heller ikke Ny Tid, vil vi

tro.

«VI BØR DREPE CHAVEZ» 

Uvanlig i norsk sammenheng er også Halvorssen Mendozas støtte til Pat Robertson. Robertson er den

høyreekstreme programlederen som på sitt program The 700 Club (Christian Broadcasting Network, 12.

september 2005) antydet at orkanen Katrina i New Orleans kunne være Guds straff for USAs

abortpolitikk.

I 2005 kom Robertson i hardt vær da han uttalte at president Hugo Chávez burde myrdes. To dager

senere opptrådte Halvorssen Mendoza som Robertsons gjest (ja, i USA opptrer han i slike

sammenhenger) og forsvarte Robertson, som han mente var «feiltolket».

Robertson hadde uttalt følgende: «I don’t know about this doctrine of assassination, but if he

thinks we’re trying to assassinate him, I think that we really ought to go ahead and do it. It’s a

whole lot cheaper than starting a war. […]We have the ability to take him out, and I think the

time has come that we exercise that ability.»

VOLDELIGE TENDENSER 

Dette er dessverre ikke en språkbruk fremmed for Thor Halvorssen Mendozas stiftelse Human Rights

Foundation. HRFs offisielle talsmann i Storbritannia, Alex Boyd, er kjent for å skrive slikt som dette:

«Advocating for violence yes I have mentioned in many occasions that in my view that is the only

solution left for dealing with Chávez.» 

«I wish I could fly over Caracas slums throwing the dead bodies of the criminals that have

destroyed my country».

Her er det mer for Ny Tid å grave i.

FASADEBYGG 

Sannheten om Oslo Freedom Forum er at Thor Halvorssen Mendoza misbruker nobelprisbyen Oslo og

fredsnasjonen Norge som kulisser i en nøye regissert TV-produksjon med skjult agenda.

http://mediamatters.org/mmtv/200508240005
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/sep/01/friendsinlowplaces?showAllComments=true
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Han bygger sin fasade ved å inkludere først ett respektabelt navn, så det neste, inntil en rekke fine

navn til slutt legitimerer hverandre – som Amnesty, Lech Walesa, Nobels fredssenter,

Utenriksdepartementet.

Korthuset står så lenge alle opptrer passe naivt. Men legitimitet bygges ikke gjennom naivitet. Heller

ikke Oslos legitimitet som fredsprisens hovedstad.

Det er selvsagt på grunn av Nobelprisens symbolkraft at Halvorssen Mendoza har valgt Oslo som

«location» for showet sitt. Det kan ingen nekte ham. Spørsmålet er om han også neste år vil ha støtte fra

de norske institusjoner som skal forvalte nobelprishovedstadens renommé.

En versjon av teksten står i Klassekampen 12.5.2010.

Eirik Vold 

Prosjektmedarbeider i Manifest Analyse

Magnus E. Marsdal 

Utreder i Manifest Analyse

Les mer i notatet «Heroes of Human Rights: Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010».

Halvorssen, Mendoza

Opprettet 12.05.2010 10:07 - Sist oppdatert onsdag 12. mai kl 11

http://manifestanalyse.no/-/document/get/1189/Notat2-2010.pdf
http://manifestanalyse.no/-/sandbox/archive/242733_manifest-analyse?tag=Halvorssen
http://manifestanalyse.no/-/sandbox/archive/242733_manifest-analyse?tag=Mendoza
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Introduction 
 

What follows is a biographical sketch put together by Thor Halvorssen as a result of 
repeated requests from Norwegian media including specific requests from journalists at 
Aftenposten, Dagsavisen, Dagbladet, Journalisten, Klassekampen, and Ny Tid (with which 
Halvorssen has an ownership relationship). This biographical sketch also contains a factual 
response to the two Manifest Analyse reports, three newspaper articles, and three blog postings 
written by Magnus Marsdal and several of his associates of Manifest including Eirik Vold. The 
reports from Manifest can be found at their website. The newspaper articles in Dagbladet were 
published the week of April 26, 2010 and each article was signed by Thomas Ergo. In 
Klassekampen they can be found every week since April 26. The reports and articles have been 
about Thor Halvorssen personally, about his family, his career, his business interests, about the 
Oslo Freedom Forum, about his film company, and about the New York-based Human Rights 
Foundation. 
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Personal Note from Thor Halvorssen 

I am grateful to those who give me this opportunity to respond to the numerous opinion 
columns and reports by Manifest Analyse as well as the numerous newspaper and internet items 
that concern me. This text provides me with an occasion to settle any questions raised for several 
weeks and it also allows a chance for interested parties and my Norwegian friends and working 
partners to learn more about me, my background, my goals and my objectives, my family, and 
my work.  I invite the readers of this document to become involved both with the Human Rights 
Foundation in New York (that focuses on human rights in Latin America) and with the Oslo 
Freedom Forum (that aims to create a global human rights platform). You will find that 
sometimes there is a lot of detail in what follows. I do this because I hope more information can 
serve those in the Norwegian media who wish to write about this subject. It will save them time, 
allow for more complete research, and it will also free me to focus my efforts on my usual 
human rights or film work.  

The Oslo Freedom Forum is a place where human rights defenders and social 
entrepreneurs from around the world can network and exchange ideas - where extraordinary 
human rights advocates lacking international support and recognition are given a platform to 
share their work with a global audience – and where those with first-hand experience as 
survivors of human rights violations are able to share their insights with leaders who are shaping 
the world through journalism, business, philanthropy, and politics. More information is available 
at www.oslofreedomforum.com and videos of our speakers are available at 
www.youtube.com/oslofreedomforum. 

The Oslo Freedom Forum 2009 was a conference that put human rights on center stage, 
focusing mainly on the impact literature has on promoting noble purpose and inspiring millions 
into action. The 2009 conference included participation by Elie Wiesel, Greg Mortenson, Jung 
Chang, Palden Gyatso, and Václav Havel. Participants at the Oslo Freedom Forum 2010 
included Uyghur leader Rebiya Kadeer, North Korean dissenter Kang Chol-Hwan, former FARC 
hostage Clara Rojas, and Sudanese reformer Lubna al-Hussein. World leaders like Poland‘s Lech 
Walesa, Malaysia‘s Anwar Ibrahim, and Estonia‘s Mart Laar presented, as did technology 
pioneers such as Wikipedia founder Jimmy Wales, entrepreneur Peter Thiel, and WikiLeaks 
spokesman Julian Assange. Other notable speakers were Russian democracy advocate and chess 
grandmaster Garry Kasparov, abolitionist and explorer Benjamin Skinner, and Chechen lawyer 
Lidia Yusupova. Some participated by video, others have come two years in a row, but all of 
them are excited about the Oslo Freedom Forum. This is even reflected now in the 27 May issue 
of The Economist where the editors write that the Freedom Forum was ―a spectacular human-
rights festival... on its way to becoming a human-rights equivalent of the Davos economic 
forum.‖ The international media‘s response to the event has been overwhelmingly positive.  

The evening reception on April 26 of this year was held in Oslo City Hall. We were 
honored to be hosted by the City which opened its arms and embraced some of the most 

http://www.oslofreedomforum.com/
http://www.youtube.com/oslofreedomforum
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extraordinary human rights defenders living in the world today. Some were famous and had won 
international (and Norwegian!) prizes. Others were less known. Every one of them had a story to 
tell and they each deserved to be there.  Deputy Mayor Aud Kvalbein gave a remarkable 
welcome.  She stated that: 

―This city hosts many conferences and meetings, but few of them concern principles as 
grand as freedom... freedom fighters are quite similar whatever their context: They dare 
speak out, they dare question the status quo, and they dare face forces that are physically 
much stronger than themselves.‖ As Elie Wiesel says: ‗Don‘t give evil a second chance.‘ 
He is saying both that something must be done, but perhaps more importantly that 
something can be done. There is hope. Oppression can be stopped, and it must be 
stopped.‖ 

That morning, however, all was not well.  Two articles (one news and one commentary) 
in Dagbladet had published similar stories. Both of them stated that three of the participants in 
the Oslo Freedom Forum were involved in and/or supported military coups in Latin America. I 
was concerned both because this was untrue and because something like this could damage the 
relationship with our Norwegian supporters (including Fritt Ord, Den Norske Helsingforskomité, 
Fredskorpset, Civita, Oslo Kommune, Amnesty International Norway, Human Rights House 
Foundation, and Utenriksdepartementet); our Norwegian endorsers (Nobelsfredssenter, 
Universitetet i Oslo, and also LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold), Den Norske 
Forfatterforening and Oslosenteret for fred og menneskerettigheter); and our Norwegian friends 
and colleague—a set of relationships built to raise the profile of human rights; to create 
conversations and dialogue about human rights; to highlight major crisis areas; and to help Oslo 
establish itself as the world capital of human rights and help Norway along its path to become a 
human rights superpower. 

I was very concerned about seeing the reputation of the conference, and the reputation of 
our Norwegian counterparts, harmed in this way.  The accusations in Dagbladet (made by 
Magnus Marsdal and Eirik Vold as well as in a report by reporter Thomas Ergo quoting PRIO‘s 
Wenche Hauge) were false and I knew this could be demonstrated.  But the conference was 
starting and we did not want a sideshow.  I went to Dagbladet and spoke to the managing editor 
and was interviewed by a young reporter. I challenged Hauge, Ergo, and Marsdal to a debate. I 
knew we had nothing to hide and I believed this would calm things down. I did not know their 
motivations until one of their writers, Eirik Vold, revealed that he and his colleagues are 
committed to the weakening of the Oslo Freedom Forum as a serious global Norwegian event 
about human rights: ―tviler på at Freedom Forum har kommet for å bli. Det blir i så fall 
sannsynligvis i en redusert form, uten støtte fra anstendige og anerkjente 
menneskerettighetsorganisasjoner og andre institusjoner.‖  

I was unaware and unprepared for the attacks against me. I did not know they would 
become so personal, so ad hominem, and so nasty.  I understand and am used to this when it 
comes to governments who violate human rights and attack individuals or the institutions they 



 

Page 5 of 26 

 

represent—they tend to attack the messenger instead of addressing the message. Some friends in 
Norway have told me that they have never seen so much viciousness used against an outsider, let 
alone one who has come forward and never declined to answer questions or provide information.  

What is surprising is that these attacks come from a group in Norway with access to 
enough information and research staff where they should be able to know the truth. However, 
they have chosen to provide only part of the picture or, in several documented instances of 
fabrication, to engage in behavior that is unethical for journalists. Instead of fighting the 
governments that violate human rights they have, instead, chosen to attack the human rights 
defenders.  Regardless, I hope that good and constructive things come from this debate.  

Some Answers 

Who am I?   What do I do?   Why do I do what I do?  

Several members of the Norwegian media have decided to say, on my behalf, again and 
again, what I believe and who I am without asking me about the subject.  For this reason let me 
begin by saying: I woke up to human rights as a cause when I was an adolescent.  I couldn‘t 
understand apartheid in South Africa and thought it was terrible.  I grew up in Venezuela where 
my own experience was that racism is not common and people of diverse backgrounds can live 
together in peace and without division.  My best friends in school were two twin boys from 
Nigeria. I also had friends from Japan, Argentina, Australia, Holland, Norway, and Kenya. I 
didn‘t understand why the South African government would keep some people, because of the 
color of their skin, down beneath them.  When I visited America, I was also struck by the history 
of racism. I knew little about America but I had read, seen movies, and experienced the racial 
divisions inside New York in the 1980s. I was sensitive to the subject.  So, when my mother 
moved to England in 1989 I became an activist against apartheid.  I participated in protests at 
Trafalgar Square against the South African embassy. I also devoted a lot of my time in school to 
making anti-apartheid art. By 15, I was voicing concern to my friends about corruption in 
Venezuela, social justice matters, solidarity,  and the dictatorships in Latin America—especially 
the Chilean and Nicaraguan experience (my criticism of Pinochet remains to this day—even in 
the flagship conservative magazine in America: National Review).  At 16, I met a Cuban refugee 
for the first time (in Budapest, Hungary) and I discovered that the Cuban Revolution was not 
what I had read it was. In my parents‘ house I had met many refugees from civil wars in 
Nicaragua, and El Salvador, but I had never gone into studying the politics of the proxy wars 
between the Soviet Union and America/Western Europe. I concluded that right-wing dictators 
like Pinochet and left-wing dictators like Castro could both violate human rights and do terrible 
things. Politics mattered little when principles were violated. 

Shortly thereafter, I personally was touched by a human rights violation when my father, 
Thor Halvorssen Hellum, became a political prisoner in Venezuela. My father had been 
appointed by the (socialist) government of Venezuela as Ambassador against drugs.  As 
Ambassador, he discovered Venezuelan president Carlos Andres Perez‘s corruption. 

http://article.nationalreview.com/300658/pinochet-is-history/nro-symposium
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Specifically, his secret bank accounts with his new wife.  My father had also been working 
against Pablo Escobar‘s partners in Venezuela and against the Italian Mafia (against whom he 
was able to obtain deportation procedures to Italy for the very notorious Cuntrera brothers).  In 
1993, my father was falsely accused of terrorism and was arrested and tortured.  He was released 
only after Amnesty International and many other groups came to his defense. By then, I was 
fully into this human rights subject and it was only a matter of time before I was involved against 
Gulags in China and general human rights work. It seems that much of my life has often been a 
matter of responding to circumstances. Rather than some master plan, ambitions, or personal 
agenda, I have accidentally ended up doing the things I do, living where I live, and using the 
tools and resources I have used. The discovery (for me) of the incredible tolerance in the U.S. for 
people to live how they want to live and become who they want to become was essential for me 
to choose to start my career there.  It is a magnificent place and I will forever be grateful for its 
existence.  I worked mostly on freedom of speech matters and was a co-creator of a group called 
FIRE that focuses on freedom of speech (and defends people from across the political spectrum 
and receives contributions from the left and the right). 

In August of 2004, my Venezuelan grandmother turned 80 and all of our family went to 
Venezuela to celebrate her birthday on August 15.  The referendum against Chávez was taking 
place that same day.  The general impression was that Chávez would lose the referendum and 
would have to resign. Even Bill and Hillary Clinton‘s top pollster and political strategist 
company, Penn and Schoen, predicted that Chávez would lose by 20%.  Instead, by some form of 
electoral magic, the results were the exact opposite and Chávez won by that amount. Most 
people suspected foul play.  I was exhausted because, the day before, I had not been allowed to 
vote. My name had been erased from the voting rolls.  Many people suspected the results were 
fraudulent. 

I have written an article about all of this for the media and it was published in August of 
2004 in the Wall Street Journal.  I enclose it here.  What happened was that, at the protest, my 
mother was shot and almost killed by the government of Venezuela. She was peacefully 
protesting, and was shot.  This is what caused me to launch the Human Rights Foundation, and, 
with the help of many kind Norwegian friends and supporters (and especially the City of Oslo) 
the Oslo Freedom Forum four years later.  

I have not regretted for an instant the fact that human rights have taken so much of my 
life‘s time.  Ever since my father had been in prison I knew what it meant to the family of 
someone who is suffering tyranny when someone from an NGO says ―We will help you, you are 
not alone anymore.‖ It is like waving a magic wand.  At the same time, I have a career in 
filmmaking but it competes heavily with my interests in human rights.  It has also led to new 
opportunities. 

My other main duty at present is that of being the patron of the On Own Feet children‘s 
movement. This group, known as Centipede Children in the Czech Republic, has a mission 
where hundreds of thousands of children over the last two decades have raised money to build 

http://www.opinionjournal.com/extra/?id=110005494
http://www.opinionjournal.com/extra/?id=110005494
http://www.centipede.org/
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schools and hospitals in war-torn countries. I am very proud of my patronage of this 
movement—their first patron was my human rights colleague Vaclav Havel.  

So, what do I believe?  I wrote the mission of the Human Rights Foundation.  It 
encapsulates what I believe. The definition of human rights I use is based on the founding ideals 
of the human rights movement, especially those represented in the International Covenant on 
Civil and Political Rights which was signed by more than one hundred countries including 
Norway, Venezuela, and by the United States.  I believe that all human beings are entitled, at the 
very minimum, to: 

o The right to speak freely 

o The right to worship in the manner of their choice 

o The right to freely associate with those of like mind 

o The right to acquire and dispose of property 

o The right to leave and enter their countries 

o The right to equal treatment and due process under law 

o The right to be able to participate in the government of their countries 

o Freedom from arbitrary detainment or exile 

o Freedom from slavery and torture 

o Freedom from interference and coercion in matters of conscience 

I do not support nor condone violence. I have devoted my entire adult life to the 
discussion of human freedom, civil liberties, freedom of speech, and human rights. 

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
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Response to Manifest’s Accusations 
 

What follows now is the defense of my own person, of the Oslo Freedom Forum, and of 
the choices we made and who we invited to attend. This is a response to the accusations that 
begun with Manifest and have subsequently been repeated by Klassekampen, Thomas Ergo of 
Dagbladet, and several online characters. 

What Manifest Got Right 

 They state that Verdens Gang and numerous other media have praised the Oslo Freedom 
Forum as having the potential of creating the Davos of human rights in Oslo. Manifest also states 
that world-renowned individuals came to Oslo to participate. Manifest also has pointed out that 
Oslo Freedom Forum has the endorsement, cooperation, support, and even financing from 
Norway‘s human rights establishment. These are elements of Manifest‘s report about the Oslo 
Freedom Forum that are absolutely correct. 

Regarding My Mother’s Family 

  For reasons unknown to me, Manifest has a strong interest in my family—their 
investigation goes back more than 250 years into my background to a time when Norway was 
under Danish rule.  I tend to judge people as individuals and on the basis of what they have done 
and what they believe—not on the basis of their ancestors or what they were doing several 
hundred years ago. That is the promise of a new society based on individual rights and away 
from feudal titles and elite privileges.   

I am proud of my family and their devotion, going back several hundred years, to 
freedom from colonialism, freedom from fascism, freedom from Nazism and promotion of 
human rights. My mother Hilda Mendoza is the daughter of Eduardo Mendoza who, as Manifest 
points out, is the great-great-grandson of Venezuela‘s first president (in 1810): Cristobal 
Mendoza—who fought against Spanish colonialism and spent his fortune on securing 
independence. Not mentioned by Manifest is that my grandfather was an agricultural engineer 
who served in Venezuela‘s first socialist government (of left-socialist president Romulo 
Betancourt—the architect of democracy in Venezuela who stood against fascist dictator Marcos 
Perez Jimenez who was overthrown in a coup d‘état). Not mentioned by Manifest is that my 
mother and her sister are the closest living relatives of Simón Bolívar—the supposed inspiration 
for Hugo Chávez‘s ―Bolivarian Revolution.‖  I believe our dead relative would disagree 
completely with the policies of Chávez and how he has used his image to advance an agenda of 
class division, financial corruption, arms-purchases, and hate speech. Simón Bolívar was a 
liberal—in the tradition of Voltaire, Adam Smith, and Montesquieu—but that is a discussion for 
another time and another place.  

Manifest has now written two reports where they mention my family but not once do they 
mention that my mother, a child psychologist (who describes herself as an environmentalist and 
social democrat), who lives in London, was almost shot to death by members of President 
Chávez‘s security force. None of the shooters have been brought to justice yet the video of them 
shooting my mother is very clear. It was captured and broadcast live on television.  Manifest has 
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now brought my mother and my father into the picture.  I respond with my own pictures here.  I 
enclose the photos of two of the shooters below during the moments when they did this. These 
are the facts that Manifest does not write about in any of its reports  

The man who shot my mother (all of these pictures and live video of the shooting can be 
found on the internet): 

  

The same man at the funeral of a senior Venezuelan government official: 

 

   

Regarding My Father’s Family 

On my father‘s side I descend from Øystein Halvorssen who served King Olav V of 
Norway and was rewarded with the St. Olav Order.  In April of 1940, as the Fredriksstad Blad 
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reports, he was the Consul General of Norway in Venezuela and stood up to the Nazis and saved 
part of Norway‘s merchant fleet from falling into the hands of the Quisling government by 
single-handedly radioing instructions to Norway‘s fleet in the Atlantic. A delegation of Nazi 
diplomats visited my grandfather‘s office and told him that the Quisling government would find 
his mother (my great-grandmother) in Fredrikstad and harm her.  He stood his ground and 
defended Norway. And for this he received the Order of St. Olav in 1947.  

Why would Manifest say my grandfather was successful in business but not point out his 
part in the success of Norway‘s fight against Quisling and the Nazis? Why only part of the story? 
On the side of my grandmother, Randi Hellum, I still have cousins in Norway that even include 
University of Oslo professor Nils Christie (who is the son of my grandmother‘s sister) Again, 
this is not convenient in a portrayal of me as an ―extreme right-wing‖ ideologue that comes from 
an ultra-elite background of the rich and famous. I saw my relative, Nils Christie, recently and he 
personally took me to some of the places where my relatives worked and mentioned how hard 
they struggled. I am a person with different experiences from most Norwegians. There is nothing 
wrong with being born with a family that achieved material success through hard work. I didn‘t 
choose where I was born or who my parents are.  But I did choose what I would do with the 
opportunities I was provided. 

Manifest says my father, Thor Halvorssen Hellum, ―engasjerte seg på ytre høyre fløy‖ 
but provides nothing more except the statement.  They don‘t mention that his only government 
service was as employee under the socialist-left government of Carlos Andres Perez, a president 
who was a member of the Socialist International. In his second turn of public service my father 
was appointed to serve as Ambassador against drug-trafficking.  As such, and mentioned 
elsewhere in this response, he was a target of Pablo Escobar and even uncovered president 
Perez‘s secret bank accounts containing stolen money. Manifest says that my father worked ―for‖ 
the CIA. However, the source listed by Manifest in their second report (Pennsylvania Gazette, 
1994) doesn‘t say that.  It says my father worked ―with‖ the CIA. It also talks about my father‘s 
hard work.  But Magnus Marsdal and his colleagues twist the original and write that he was some 
kind of American spy.  Yes, of course he worked closely with all sorts of intelligence agencies in 
his work, including Japanese secret police, German intelligence, Norwegian intelligence, the 
British MI5, and yes, the American CIA (as does the government of Jens Stoltenberg). My father 
paid a heavy price and ended up as a political prisoner.  Amnesty International took his case and 
he was freed after 74 days in prison. Why doesn‘t Manifest mention this? All of these stories 
have been reported in credible places which are as politically different as The New York Times 
(2008), Wall Street Journal (1994) and Britain‘s GQ magazine (1994). Why not one word about 
the injustice suffered by my father? None of this is mentioned by Manifest. Why?  

It is interesting to note that in several parts of Manifest‘s reports they link to articles and 
sources that don‘t actually support the allegations they make. This is a serious lapse in ethics for 
journalists and researchers.  
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Right Wing Film Producer?  

Manifest says I am a ―right-wing‖ film producer.  I doubt that the staff of Manifest has 
ever seen any of the films I have made.  One with Quentin Tarantino and Lucy Liu about the 
Hungarian revolution against dictatorship, One about the Estonian revolution against 
dictatorship, One based on a Kurt Vonnegut (the most famous American novelist—a left-wing 
socialist) story about the fight against a futuristic dictatorship. One about the use of freedom of 
speech against dictatorship in Romania and Czech Republic. One about enslavement of black 
children perpetrated by millionaires in the Caribbean. One about freedom of speech at America‘s 
universities. Do any of these seem like the films of a ―right-wing‖ film producer?  Anyone can 
see the films where I am credited as ―producer.‖  Those, and only those films, are the ones I am 
responsible for.  I am proud of all of them. They have won awards, been shown on French, 
German, Italian, and even on Robert Redford‘s Sundance Channel.  Anyone in the Norwegian 
media wanting a copy should just ask me and I will gladly supply them with information on how 
to obtain a copy.  I have also founded a film company (Moving Picture Institute) that does not 
belong to me (it is a public charity focused on providing opportunities to new filmmakers) and it 
allows new filmmakers to make films. I am not involved with most of these films and I am no 
more responsible for their content than the publisher of Aftenposten is responsible for the views 
of the columnists published daily in that newspaper. I am committed to freedom of speech and 
want to help filmmakers who come with a perspective that is challenging and fresh. 

And, what is “right-wing?”  It is a term used to catalogue people and brand them. Like 
―racist‖ or ―Stalinist‖ or ―bigot‖ or ―Fascist‖ or ―coconut‖? An individual‘s life, their beliefs, and 
their work cannot be reduced to a simple term.  It may work for those who want to shut down 
debate.  I have never professed myself as being on the right or the left.  I refer to myself as a 
Classical Liberal or just a Liberal.  That is the broadest and easiest way to describe me. I think it 
is a great philosophy and the one that can do the most to help alleviate poverty, suffering, and 
bring about the most happiness and, most importantly, the most individual freedom but this is a 
discussion for another place. In Norway most political people make a big point out of the fact 
that they think there is a huge difference between having ―liberal‖ and ―liberalistic‖ views. 
―Liberal‖ is ok, but ―liberalistic‖ is extreme and dangerous. Klassekampen, for instance, defined 
me as extreme ―liberalistic‖ in one page while I actually state in another that I am, in fact, 
Liberal. 

Pat Robertson and “VI BØR DREPE CHÁVEZ” 

I have never met Pat Robertson. And I don‘t share his perspectives on things such as 
religion, politics, sexuality, or finance. Robertson‘s television channel producer invited me on his 
show to discuss the shooting of my mother by the government of Hugo Chávez. I have appeared 
as a guest in dozens of media shows ranging from the far-left Pacifica Radio in New York to the 
pan-Arab al-Jazeera, from Fox to CNN, BBC, Christian television, and NRK. Of course, I will 
accept an invitation from ABC Family television (owners of that channel) which shows 
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Robertson‘s program to almost one million viewers in America. His viewership is more than 
CNN at primetime.  I believe in more dialogue, not less. And I wanted to tell the story of my 
mother. Manifest and Klassekampen both begin the heading of the section where they mention 
my appearance on Pat Robertson with the sensational phrase ―VI BØR DREPE CHÁVEZ.‖  
Marsdal then writes that I ―support‖ Robertson. And claims that I ―defended‖ Robertson.   

This is demonstrably untrue.   

Manifest is willing to write and repeat this despite knowing that in the interview with 
Robertson I twice reject Robertson and tell him that I am against his position on Chávez—not in 
his favor. I say, at the beginning of my intervention, that I ―categorically‖ reject the idea of 
assassination and say that this is wrong. Robertson acknowledges my opposition and then 
challenges me with the question of what I would do instead. On the same show I repeat that I 
think that is lowering to the level of Chávez (who in 1992 ordered the assassination of the 
democratically-elected president of Venezuela and his family—a stubborn fact always ignored 
by Manifest‘s writers). So, in the television clip I say I am against the assassination of Hugo 
Chávez.  But, in his report, why does Magnus Marsdal write the opposite?   

What Manifest and Klassekampen have published is not a matter of twisting the truth or 
spinning or having a different perspective. To say something is black when it is white… this is a 
serious breach of journalistic ethics.  Unfortunately for Manifest, I have had the entire clip of the 
video on my facebook page for more than one year. You can review the entire clip and see with 
stunning accuracy that Manifest has suggested I have murder in my heart and in my mind when, 
in fact, I was defending Chávez against Pat Robertson‘s suggestion that he should be killed. 
Sarah Sørheim of Klassekampen mentioned this in a story on May 16 that she had seen the clip 
and that it was factual that Manifest was wrong. On a discussion with Shabana Rehman Gaarder 
on Facebook Eirik Vold writes with utter certainty: ―Halvorssen forsvarte uttalelsene og sa at 
Robertson var blitt missforstått. Og så fortsatte han å frekventere programmet til Robertson som 
også har sagt at jordskjelvet på Haiti var guds straff mot slavene på Haiti fordi de gjorde en pakt 
med djevelen da de frigjorde seg fra de franske slaveeierne.‖  Anyone reading this wouldn‘t 
know otherwise and would assume that researcher Vold, with years of journalistic and activist 
experience, and who is taken seriously by a newspaper like Dagbladet, would not write 
something misleading.  But this is also false.  I have never again been a guest on Pat Robertson‘s 
show. Not on Haiti and not on anything else.   

Conclusion  

  I am very lucky to have been born to my wonderful parents and grandparents. I love them 
very much and I am thankful for any opportunity to speak about them. I am proud of them and I 
would never exchange them for any others. All of the factual information here is contained in 
Wikipedia articles, encyclopedias, biographical books, and thousands of internet sources but it 
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was not convenient to publish the full picture because it would conflict with the image of me and 
of the Oslo Freedom Forum that is trying to be portrayed by Manifest.  

The truth about me versus Manifest‘s fraud: I began working on human rights as a 
teenager. My father served in two socialist governments in Venezuela and his father risked his 
own mother‘s safety to fight Quisling from Venezuela. My mother, a child psychologist, was 
shot by the Chávez security forces; her father was a cabinet minister in the most respected 
democratic socialist government in all of Venezuela‘s history. Her relatives founded the country 
and spent their fortunes defeating colonialism and Spanish imperialism. My films are about 
human rights and individual liberty. I am a liberal human rights activist who lives in the U.S. 
And, finally, Manifest‘s Marsdal and Vold published a story in Klassekampen that states that I 
support Pat Robertson‘s idea of killing Chávez, but the video evidence reveals exactly the 
opposite.  

Money, HRF, and Other Matters 
 

Funding of the Oslo Freedom Forum 

Manifest may be unaware that the donors to the Oslo Freedom Forum are listed on the 
Oslo Freedom Forum website: www.oslofreedomforum.com. They are there for anyone who 
wishes to click on ―supporters.‖ Our funding is in accord with reporting laws in Norway and we 
provide a financial report to the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs and to Oslo 
Kommune, our partner groups, and the foundations that have supported us in Norway. There is 
nothing hidden.  

Funding of the Human Rights Foundation 

The Human Rights Foundation is located in New York, and consequently, it must live 
under the laws of the U.S. Treasury and must report the list of all of its funders to the 
government to ensure there is no criminal funding. We are happy to list on our website any 
foundation or individual that wishes to be listed.  However, some individuals and foundations 
want to make their donations anonymously, which is common in the U.S. Whether Harvard 
University, the Center for American Progress, the Jimmy Carter Center, or Cornell Medical 
Center in New York: they do not list all of their funding publicly. They may list a handful of 
foundations or individuals but only with their permission. If they do it, they risk losing their 
funding. HRF is following the same practice. 

Any donation or grant accepted by HRF is done with a categorical understanding that the 
foundation is free to research and investigate regardless of where such investigations may lead or 
what conclusions HRF may reach. We encourage funding from anyone who cares about human 
freedom and we do not discriminate in accepting donations. If an individual or foundation has 

http://www.oslofreedomforum.com/
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contributed to HRF‘s work, this does not mean HRF necessarily endorses said individual‘s or 
foundation‘s views or opinions. In plain language: We are grateful, privileged, and proud that we 
receive support; it means our mission and work are being endorsed. This does not, however, 
mean we endorse the views of those who support us. If Manifest‘s leader sent us a check 
tomorrow for NOK 10,000 we would cash it and use his money and send him a thank you letter. 
This would NOT necessarily mean we agree with his views on human rights. We are publicly 
supported by many individuals and like most grant-receiving service organizations; we do not 
publish the names of our donors. However, we would like to repeat why this is so: Some funders 
do not wish to be known due to fear of retaliation, others do not wish to be known because they 
do not want to be approached by other groups or organizations soliciting for donations, and still 
others do not wish to be known because they may, ultimately, disagree with the decisions and 
public statements of HRF. We do, however, offer any donor the possibility of being recognized 
on our website and in our publications if they choose to be. This is not difficult to understand, 
especially in a competitive environment like the United States where 70,000 NGOs compete for 
funding.  

The contributions of some of our funders, such as the John Templeton Foundation, the 
Sarah Scaife Foundation, and the Lynde and Harry Bradley Foundation, are listed publicly.  
These are enormous foundations that have granted hundreds of millions of dollars to causes that 
range from universities like Harvard, hospitals, museums, political groups, and so on. In 
Klassekampen it has been published that some of our funders subsidize political and ideological 
causes. This doesn‘t mean we agree, for example, with their funding decisions or their 
perspectives. In the same way that if Fritt Ord or the Norwegian Foreign Ministry gives us 
funding this doesn‘t mean that we agree with the Foreign Ministry‘s or Fritt Ord‘s positions. And 
in the same way, we don‘t expect all recipients of Fritt Ord funding to agree with all of the 
decisions of funding made by Fritt Ord‘s board of directors. And vice versa: We do not expect 
Fritt Ord or the Foreign Ministry of Norway to agree with the opinions of those organizations 
and events that they support. 

 That said, and inspired by Norwegian transparency, we will send a special message to all 
of our funders sometime this autumn requesting that they allow us to list them as supporters. 
Hopefully, we can do this and, what seems to be the only factual gripe—privacy of our donors—
can cease to be an issue.  To us it makes no difference at all if we list or not: funders do not tell 
us what to do and they do not influence our conclusions.  We do receive support from one 
government: the Norwegian government.  But they do not tell us what to do. 

With regard to my personal finances 

I do not live in Norway and I do not need to file taxes in Norway and publish my income.  
I strongly believe in financial privacy and I believe it is wrong to force individuals to compare 
each other and create an internet subculture of comparison of this sort. It isn‘t ―transparency‖ to 
know the amount of money your neighbor‘s 19-year-old child owns or the amount of money 
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belonging to the 90-year-old widow you see every day on the tram—it is an intrusion into their 
privacy and I hope one day this practice ends in Norway. I believe it is abominable. The 
government needs to be subjected to scrutiny but individual privacy does matter and a person‘s 
business should be between them and the tax authorities and should not involve everyone else. 
That said I receive my income mostly from film. I don‘t have any money from the ―U.S. military 
industry‖ (or the government).  And if I did have money from the military I would spend it all on 
human rights organizations that promote peace. 

Freedom House Funding and the Oslo Freedom Forum 

Manifest states, in both of their reports, that Oslo Freedom Forum received funding from 
Freedom House. Manifest then writes several pages of their reports criticizing Freedom House as 
some kind of front for the U.S. government or for Western intelligence agencies. The only thing 
the Oslo Freedom Forum received from Freedom House is an endorsement they sent by email. 
We were glad to include them because they are part of the world‘s diversity of human rights 
groups and publish very well known and respected reports on human rights including several 
Indexes on Freedom used by Norway‘s human rights establishment.  And we are thankful for 
their endorsement. But not one krone has been received from Freedom House by the Oslo 
Freedom Forum. We have no current working relationship with them. That said, and as a result 
of their visit to the Oslo Freedom Forum, we hope to build a cooperation agreement with them in 
the future of some kind. Hopefully we can share reports and information about human rights 
violations. 

Regarding Alek Boyd  

Manifest writes that ―HRFs representant i Storbritannia, Aleksander Boyd, har blitt 
kritisert for å ta til orde for å styrte Venezuelas folkevalgte president med vold. Blant 
formuleringene som har vakt oppsikt, er disse: «I wish I could fly over Caracas slums throwing 
the dead bodies of the criminals that have destroyed my country».‖ Alek Boyd is not a current 
employee of the Human Rights Foundation.  He is accused of writing comments in his personal 
blog where he says he wants to carry out violence against politicians in Venezuela. He is 
supposed to have written this in March of 2004.  The Human Rights Foundation was not created 
until 2005. He worked for us in 2008 and part of 2009.  We knew of his comments before we 
hired Boyd and asked him about these comments and he stated, plainly, that it was an entry in his 
dream diary that was online. Boyd published a six-paragraph public apology for this on the 
website where he was blogging at that time. He concluded: ―[I] profusely apologize for any 
grievances caused to any party.‖ Clearly he expressed himself in an inappropriate manner and he 
knew this.  And I am sure that the readers of this text have often regretted things they have said 
or thought.  

Of all of the activities of the Human Rights Foundation since our founding in 2005 
Manifest‘s reports have now published this one instance, only one, of a person we hired in 2008, 
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saying something in 2004, that is not appropriate. A person who does not work for us anymore 
and who did not attend this year‘s Oslo Freedom Forum. Manifest has looked very hard for any 
comments any of my other colleagues may have made and, in my case, they even invented that I 
wanted to encourage violence against President Chávez on Robertson‘s show.  These accusations 
about Alek Boyd, which have no relevance to the Oslo Freedom Forum, HRF, or me, are 
mentioned in every report and every article by Manifest on this subject.  In America we have a 
phrase for this behavior: desperately grasping at straws. 

Other Criticism 

There are a handful of other single-instances of criticism such as that we don‘t criticize 
Christians. One speaker, former United Nations Assistant Secretary General Diego Arria, did an 
entire presentation on his struggle to bring to justice Christian extremists from the Balkans. 
Manifest also must have missed the platform we gave to Kasha Jacqueline, a lesbian rights 
activist in Uganda fighting against the Christian-driven legislation to make homosexuality 
punishable with life imprisonment. Kasha was so popular that we asked her to stay and deliver a 
second speech on the public day. We were also accused of not criticizing America. This is untrue 
and various speakers, as can be seen on our YouTube menu of speeches, criticized the United 
States. One speaker, Julian Assange, went so far as to compare the signage used by the U.S. 
military in Guantanamo with the Nazi signage in Auschwitz and concluded that the U.S. forces 
were less truthful than the Nazis. Manifest also repeats a totally discredited accusation about how 
an independent organization in Bolivia—which was modeled with HRF in mind—was accused 
by political media of being coup-makers—the story of coup-making by human rights 
campaigners is an old one and it is reminiscent of the criticism suffered by Amnesty 
International in Africa and Asia in the 80s and early 90s. 

Ny Tid 

I am one of the shareholders of a Norwegian magazine that was about to become 
bankrupt. For rescuing Ny Tid I am criticized—mostly by people who have never met me and 
whose only experience of me is that they have read caricatures of who I am written by Manifest 
and its media friends. Those who criticize me for spending my own private money to help save a 
crucial element of Norwegian press—where were they when Ny Tid was going bankrupt? Why 
no tears when Ny Tid was on its way out? Why didn‘t they sacrifice what they have earned to 
help save the legacy of Sigurd Evensmo? I have no intention of imposing any kind of editorial 
control on the staff of Ny Tid.  I believe in the publication‘s importance as part of Norway‘s 
dialogue.  As Ny Tid‘s editor in chief has said in the Norwegian press, ―Vi har ulik bakgrunn, 
men det er noe som er viktigere enn det. Kampen for menneskerettigheter er hevet over 
ideologiske motsetninger.‖ 
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Conclusion 

Oslo Freedom Forum has public finances in Norway. Human Rights Foundation‘s 
funding has a reason for being private but will hopefully be publicly available soon. I make 
money with films. We have no money or anything other than an endorsement from Freedom 
House.  Alek Boyd, an employee who started in 2008, made an inappropriate remark (in a blog) 
in 2004. The content of the Oslo Freedom Forum was a lot more neutral and balanced than 
Manifest claims, and, Ny Tid, a part of Norwegian history was saved from bankruptcy and will 
remain free from editorial interference. 

 

ACCUSATION OF PRESENTING COUP SUPPORTERS 

Manifest states that three speakers at the Oslo Freedom Forum are active supporters of 
military coups against democratically-elected leaders in Latin America. Armando Valladares; 
Marcel Granier; and Leopoldo López. The accusation against the third person, Leopoldo López, 
is the one that is most repeated and done with the most detail.  The first two accusations have lost 
weight in the past month and don‘t seem to be repeated by Manifest anymore. They are all 
addressed here. 

Quotation by Nobel Peace Center’s Bente Erichsen with Regard to Our Supposed Support 
of Coup-Makers 

Used in one of Manifest‘s reports and most articles critical of the Oslo Freedom Forum is 
a quotation by the respected head of the Nobel Peace Center Bente Erichsen‘s which appeared on 
April 26 in Dagbladet and became a central part of their attack against the Oslo Freedom Forum. 
The newspaper prints that she said: ―Det er synd at det kan sås tvil om noen av deltakernes 
politiske holdninger. Det svekker hele arrangementet‖ and also ―De blir dermed renvasket av 
arrangørens vignetter. Det syns jeg er problematisk. Jeg håper derfor det er anledning til å stille 
spørsmål, etter at de har talt. Det står det nemlig ingenting om i programmet.‖ On April 27 I 
exchanged emails and text messages with Ms. Erichsen.  And she stated she had no intention of 
withdrawing the Peace Center‘s endorsement nor did she think there was a problem.  

Armando Valladares and Honduras 

Armando Valladares is a poet who spent 22 years in a Cuban prison. He was Amnesty 
International‘s first political prisoner ever adopted from Cuba.  He was freed only after the 
(socialist) prime minister of France, François Mitterand, intervened on Valladares‘s behalf.  
Valladares has been an ally of human rights across the world and especially in Cuba.  In 2009, a 
crisis erupted in Honduras between the judicial branch, the legislative branch, and the executive 
branch of Honduras over President Manuel Zelaya‘s intention to change the constitution to allow 
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for his re-election (it states in the constitution of Honduras that it is criminal to do this). Instead 
of proceeding through the courts, the military of Honduras forcibly removed the president in a 
coup d‘état. Valladares was the chairman of the board of the organization I preside, Human 
Rights Foundation, at the time.  HRF was the first NGO to condemn the coup and to ask for the 
immediate expulsion of Honduras from the OAS. I must emphasize this again: The Human 
Rights Foundation was the very first NGO to condemn the coup (well before Manifest did) and 
to ask for the expulsion of Honduras from the democratic body of the Americas (the 
Organization of American States) and the immediate restoration of Manuel Zelaya to the 
presidency. Surprisingly, neither Klassekampen nor Manifest praise us for doing so, but they do 
write: ―OAS utviste Honduras på grunn av kuppet og nektet å anerkjenne kuppregimets Roberto 
Micheletti som legitim president. FN vedtok en resolusjon som krevde gjeninnsettelse av 
president Zelaya.‖  

The Supreme Court of Honduras, however, considered the actions of the Honduran 
military to have been legal and constitutional and ruled in their favor saying they were acting 
with the authorization of a lower court.  Valladares disagreed with the position of HRF (a 
position we still hold) about whether this was a coup.  Instead, Valladares considered Honduras‘s 
Supreme Court to be the ruling authority on the subject.  He is not alone in taking this position 
and in recognizing the new, democratically-elected, government of Honduras (which is equally 
recognized by the Norwegian government).  Reasonable people can disagree.  Some Norwegian 
media have made the incredible accusation that Valladares participated in this military 
adventure.  This is not possible. He was in Italy at the time, on the Island of Ischia, receiving the 
International Journalism prize for Human Rights (the Ischia prize, this year, went to The 
Guardian‘s Timothy Garton Ash). I spoke to Valladares on the telephone at the time. Manifest 
and Thomas Ergo have written that Roberto Michelletti of Honduras has given Valladares a 
medal.  This is untrue.  Valladares received an award from the foreign ministry of Honduras, not 
from the coup president. 

As far as HRF is concerned, the truth of the matter is that the military of Honduras 
behaved illegally and that president Zelaya also behaved illegally. Our 300-page report on the 
subject can be found here: http://www.thehrf.org/HRF_TheFactsAndTheLaw_Honduras2009.pdf  

HRF has a new chairman: Vaclav Havel. We invited Valladares back to Oslo Freedom 
Forum this year to speak about Cuba in light of the death (by Hunger strike) of Cuban political 
prisoner Orlando Zapata Tamayo.  Even though Valladares and HRF disagree on Honduras we 
do not disqualify or punish him for having a different point of view. Debate is a good thing. 

The Resignation of Chávez on 11 April, 2002 and the Coup D’état by Pedro Carmona 

It is impossible, in one text, to describe the versions in the literally hundreds of thousands 
of pages written about what happened in Venezuela in April of 2002.  Six facts: More than one 
million peaceful protestors marched toward the presidential palace on 11 April, 2002. Radio 

http://www.thehrf.org/HRF_TheFactsAndTheLaw_Honduras2009.pdf
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orders to shoot were given by president Chávez.  23 people were killed. The government of 
Chávez asked for the president‘s resignation and he gave it. This was announced on television by 
his minister of defense (now his ambassador in Portugal). The Chavez cabinet then resigned. 
After the resignation a civilian-military junta seized power illegally. The single best book on the 
subject is ―The Silence and the Scorpion: The Coup Against Chávez and the Making of Modern 
Venezuela‖ by historian Brian A. Nelson and published by the Nation Institute 
(http://www.nationinstitute.org/) which can be described as a left-of-center institute.  

Marcel Granier and Venezuela 

Marcel Granier is a journalist. He is General Manager of RCTV. He is accused by 
Manifest of being a part of the military coup against Hugo Chávez. Manifest mentions one of 
their sources about RCTV and about Marcel Granier is Andres Izarra, a former RCTV employee. 
Manifest describes him in their report as ―a former journalist for CNN.‖ What they only disclose 
in a small footnote is that Izarra has been the Minister of information and communication for the 
Chávez government-a cabinet level position.  Manifest also does not mention that, beyond his 
propaganda duties for the Chávez government, Izarra is currently the head of TeleSur the 
Chávez-backed news television service (which competes with RCTV) and serves the Chávez 
party (PSUV) as its top-level media manager. 

Manifest states that ―Under selve kuppet hevdet Graniers RCTV at den folkevalgte 
presidenten vargått av frivillig, mens sannheten var at han var bortført av militæret..‖ This is 
false. This claim is not made by Granier.  It is made by the Supreme Judicial Court of the 
government of Hugo Chávez and it is made by Chávez‘s own military cabinet. It is, however, not 
a convenient truth. Chávez did resign. The video of his defense minister making the 
announcement of his resignation is something the Chávez government wants to forget happened.  
And please note, the man making the announcement is still serving the Chávez government. 
What is definitely true is that after Chávez resigned, RCTV opened its television studio to the 
military who served Chávez inasmuch as they asked to be put on television to convince their 
colleagues not to begin a civil war in order to hold onto power. Opening up the airwaves is not a 
crime. RCTV made no incitement to violence. RCTV and all other media in Venezuela were 
asked by the de facto government of Venezuela to attend a meeting at the Venezuelan 
government‘s presidential palace.  Marcel Granier went to the palace and the meeting was then 
canceled.  That is his only presence in the presidential palace in April of 2002.   

RCTV is an independent, privately-owned television channel.  It can choose what stories 
it wishes to cover and what stories it wishes to emphasize. It should be able to criticize the 
president without being accused of ―coup-plotting.‖ In the same way that Klassekampen can 
print Bjørgulv Braanen saying that I am an ―ytterliggående liberalist‖ while Aftenposten has 
printed that I am a Liberal.  Because Klassekampen has a different perspective than Aftenposten 
does not mean that it should be shut down. In the same way that if Klassekampen criticizes the 
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government of Jens Stoltenberg, that doesn‘t mean they are ―coup-plotting.‖ When The New 
York Times criticizes Barack Obama that does not mean they are ―coup-plotting.‖ 

Granier was invited to speak once at the Oslo Freedom Forum about the shutdown of 
RCTV.  RCTV was shut down arbitrarily and due to the orders of Hugo Chávez. However, given 
the attacks by Thomas Ergo and Magnus Marsdal in Dagbladet and later repeated in 
Klassekampen (and since then repeated frequently by numerous commentators who are ignorant 
of the truth and keep parroting what they read), and the resulting intense public interest in 
Granier‘s story, we asked Granier to stay in Oslo and make himself available to answer any 
questions from the Norwegian media and public.  He prepared a new speech specifically to 
address the story behind RCTV and Chávez‘s treatment of the media.  The result was a very 
polemic speech which can be seen here: http://tiny.cc/3tk88  

Granier made himself available to the Norwegian media and was interviewed by various 
international media. The allegations that he is a ―coup plotter,‖ as he points out in his speech, are 
as absurd as the allegations made by Hugo Chávez that King Juan Carlos of Spain is a coup 
plotter, that Twitter is a terrorist tool, or that the Spanish prime minister is a coup plotter.  As 
Granier points out, anyone who disagrees with the Venezuelan government is a ―coup plotter.‖ 
The only accusation of any significance made by Manifest is that RCTV did not support Hugo 
Chávez. As explained by Granier in his video, RCTV disagrees strongly with the Chávez 
government.  Dissent, disagreement, and even opposition to a government is not a crime in a 
democratic society. 
 
Leopoldo López 

Much has been said about the fact that López‘s mother is the sister of my mother.  This 
bears no relationship whatsoever to his involvement in the Oslo Freedom Forum.  My contact 
with him is professional and I will not discriminate against him simply for being a relative.  I 
have never hidden his family relationship to me and all of the Norwegian NGO‘s that 
participated with the Oslo Freedom Forum were made aware of this.  His involvement in the 
Forum, as the most visible international figure in the Venezuelan movement for human rights, 
was the obvious and only reason he was included.  And, as mentioned above, he was invited to 
come back simply for the purpose of speaking on the ―public day.‖ 

Leopoldo López is a Harvard university graduate who returned to Venezuela after his 
education and ran for the office of Mayor of Chacao-Caracas and won. He was elected in a 
landslide victory in 2000.  He was reelected in 2004 with 81% of the vote.  Leopoldo López is, 
today, the most popular politician in Venezuela. He is the most recognized face in the opposition 
and polling data shows he has the highest favorability rating.  He is the first politician ever to 
poll higher than Chávez in a one-to-one presidential election. This is the reason why, without a 
trial, without a hearing, without a chance to present evidence, without a chance to confront his 
accuser, Leopoldo López was disqualified by the Chávez government from running in any 
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election from 2008 until 2014. The reason they give is not handling the budget of his 
municipality properly.  This is very similar to the disqualifications that occur in Iran against 
members of the opposition.   

Manifest’s Accusation of corruption inside the Venezuelan oil company: Manifest 
makes the accusation that López received an illegal U.S. $2.5 Million (NOK: 15 Million) from 
Venezuela‘s oil company for political purposes.  This is factually untrue. He was accused of 
receiving $40,000 (NOK 240,000) and it was a donation (the same way Hydro, for example, 
gave NOK 750,000 to Amnesty International last year). The donation was not made to López or 
to his political party. There was a donation approved by the Board of Directors of PDVSA and 
was handed to an NGO that worked on matters of local justice called ―Primero Justicia.‖  This 
project eventually, several years later, became a political party (which at this time has nothing 
whatsoever to do with Leopoldo López). Why does Manifest inflate the number by 60 times? 
$2.5M sounds a lot more impressive than $40,000.  But facts are facts. Anyone involved in 
human rights knows that accusations without evidence are common. It is extraordinary that 
Manifest quotes (and links to) the López entry on Wikipedia but they missed entire sections such 
as the fact that The Washington Post (the one responsible for bringing down the Nixon 
presidency) has reported that ―the charges against López, never tested in court, are a blatantly 
bogus concoction.‖ Let me emphasize: ―a blatantly bogus concoction.‖ The Associated Press  
reported that the use of the charges to disqualify López ―is a tactic critics say Chávez uses to put 
his opponents‘ political ambitions on indefinite hold.‖ The Organization of American States 
cited the case against López as one of the ―factors that contribute to the weakening of the rule of 
law and democracy in Venezuela.‖ According to the Los Angeles Times ―his real offense is that 
he poses an electoral threat as he builds a social democratic alternative to [Chávez]‖ According 
to the Times article, Chávez critics say all government dissidents are being targeted, but ―López 
seems to be the object of a full-out campaign.‖  The Economist observed that López is the ―main 
apparent target‖ of the ―decision by the auditor-general to ban hundreds of candidates from 
standing in the state and municipal elections for alleged corruption, even though none has been 
convicted by the courts.‖ The Wall Street Journal noted that the ban ―has elicited comparisons to 
moves by Iran‘s government preventing opposition politicians from running in elections in that 
country‖ and singles López out as ―a popular opposition politician who polls say would have a 
good chance at becoming the mayor of Caracas, one of the most important posts in the country.‖  

José Miguel Vivanco who directs the Latin America section of Human Rights Watch 
―described political discrimination as a defining feature of Mr. Chávez‘s presidency,‖ 
mentioning López in the New York Times and the ―measure that disqualifies candidates from 
running for public office because of legal claims against them.‖ 

Why would Manifest not mention that Human Rights Watch, one of the world‘s largest 
and most respected human rights voices, has published a report and not mentioned one word 
about López as a supposed ―coup maker?‖  Other than the never-ending accusations by the 
Chávez government there is no credible foreign entity that repeats these accusations.  And López 

http://www.hydro.com/en/Press-room/News/Archive/2009/12/Hydro-continues-cooperation-with-Amnesty-International-Norway/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/06/29/AR2008062901480.html
http://www.deseretnews.com/article/705354261/Anti-Chavez-movement-revival.html
http://cidh.org/countryrep/Venezuela2009eng/VE09.TOC.eng.htm
http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=11885670
http://online.wsj.com/article/SB121798058478615151.html?mod=googlenews_wsj
http://www.nytimes.com/2008/09/19/world/americas/19venez.html?_r=1%3e
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has never been tried or convicted of coup-making.  Calling him a ―coup-maker‖ in an article by 
Thomas Ergo in Dagbladet doesn‘t make it reality.  And although Wenche Hauge of PRIO has 
said she believes this is all ―mainly right,‖ the Norwegian government‘s ambassador to 
Venezuela, Ambassador Bjørnar S. Utheim—who actually lived in Venezuela during the coup—
met me at the Oslo Freedom Forum and told me that he knows the truth – that López is not a 
coup-maker - and is willing to discuss with the media what happened.   

As a leader of an alternative movement to Chávez, López has experienced several violent 
attacks: the Los Angeles Times says he has been shot at and was held hostage in February 2006 
by armed thugs at a university where he was speaking and his bodyguard was shot while sitting 
in the passenger seat of the car where López normally sits. According to the LA Times ―the 
killing of his bodyguard was meant to send a message.‖ According to Jackson Diehl, writing for 
the Washington Post, in June 2008, after López returned from a visit to Washington, D.C., he 
was detained and assaulted by the state intelligence service. This is all from Wikipedia.  The 
definition on López has links.  Lots of them.   

How did Manifest miss all of this in their research when they quote from the exact same 
sources? Or were they just interested in portraying López as a coup-maker? Manifest fails to 
mention that ―In June 2008, López made his case before the Inter-American Commission on 
Human Rights (IACHR) in Washington, D.C.; in July, the Commission agreed to hear his case. 
The verdict is pending. The more political influence López has in Venezuela—because of his 
popular support among all sectors of society—the stronger the attacks will be from the Chávez 
government. 

The Arrest of Ramon Rodriguez Chacin 

Leopoldo López has written an article, sent for publication to Dagbladet in response to 
six reports and two editorials. Here is the text in English: 

By Leopoldo López, Activist and Founder, Voluntad Popular 

In this newspaper’s news and editorial page I was repeatedly accused of being a “coup-maker” and of not 
deserving a speaking role at the Oslo Freedom Forum. I was never contacted by any Norwegian journalist nor was I 
asked for a comment. In a culture that upholds due process and the presumption of innocence, I was declared 
guilty on the basis of the accusations of one journalist who writes in this newspaper, Thomas Ergo, a commentator 
from PRIO who I have never heard of, and Magnus Marsdal heads a think-tank that, to my surprise, is funded by 
trade-unions. They have written and spoken about me as if they know me and my work and they never allowed me 
to respond. I take this opportunity to defend myself against the accusations that I was involved in a military coup 
d’état and that I illegally arrested the Venezuelan minister of justice. 

Throughout 2001 and the beginning of 2002 there were hundreds of peaceful demonstrations in the 
streets of Venezuela asking for the resignation of Hugo Chávez for his policies, his attacks on the trade unions, his 
political prisoners, his autocratic style, his military spending, his attacks on independent media, his intention to be 
president for several decades, and numerous other reasons that make him unpopular with a large sector of the 
country that is disillusioned with his unfulfilled promises. 
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On the 11 of April of 2002, President Chávez knew that more than one million peaceful demonstrators (I 
was one of them) were headed to the presidential palace to ask for his resignation. He ordered the demonstrators 
shot. 23 people were killed that day. I knew several of those killed. They were my friends. 

  Because of what happened, his own cabinet asked for his resignation. Chávez’s defense minister, General 
Lucas Rincon, announced the resignation on that same day, April 11, in a televised news broadcast (which is easily 
found on YouTube). On the 12th of April there was much chaos. The president’s allies (one of them, Francisco Arias 
Cardenas, is a government minister today) said on television that although president Chávez ordered the killings, 
the minister of justice, Ramon Rodriguez Chacin, was involved as well.  Rodriguez Chacin, was trapped in an 
apartment after being identified by one of his neighbors. Hundreds of people had arrived and began chanting that 
he (like Chávez) be held responsible for the shooting of innocent civilians.  

The trapped minister called the police and requested my presence.  Law enforcement in municipalities in 
Venezuela is unlike policing in Norway—the Mayor is in charge of the administration of the local police.  I arrived 
there and was able to calm the crowd.  I entered the apartment and spent several hours with Rodriguez Chacin. I 
promised him that the crowd would not harm him.  I knew there was a chance that a lynch mob might form and 
break their way into that apartment – he could be physically harmed. A judge and a district attorney then issued a 
judicial warrant ordering his arrest in light of the killings that had occurred the day before. At that moment I had 
the legal obligation to approve the local police’s detention of the justice minister and hand him over to the judicial 
authorities. 

The vacuum of power left by the resignation of Chávez led to the creation of a de facto government, 
headed by trade federation leader Pedro Carmona--who removed me, and all other elected officials, from our 
posts the moment he took power. Once Chávez returned to power on April 13, I was reinstated as Mayor and 
Venezuela's national parliament opened up investigations about Carmona’s coup d’état.  An exhaustive criminal 
investigation into my own actions at the justice minister’s apartment lasted 5 years. It found that I had not 
committed any crime and that my behavior was fully within the law inasmuch as the policemen of my district were 
following a court order. 

Although not even a criminal investigation carried out by the Chávez government could remove me from 
the political scene or stop my political movement, since then, I have been the object of attacks that include 3 
attempted assassinations, kidnappings, innumerable physical attacks, constant harassment in the government 
press, and political disqualification preventing me from running for office. Why? Because in the year 2008, with 
poll numbers at 70%, I was slated to win the position of Mayor of Caracas, which is considered the springboard to 
Venezuela's presidency. Because of this I was disqualified from running for election until 2014. The government of 
Venezuela fears that they do not have the monopoly of support from the country's poorest people. They behave, 
using disqualification, like the government of Iran. 

In August of 2008, in an open session of Venezuela's highest judicial court, the court chose to violate their 
own constitution stating that, without trial or sentence, my political disqualification was legal. I was put out of the 
political game. This happened exactly 10 years after a very similar session that lifted the disqualification against 
Hugo Chávez for having carried out a bloody coup d’état in 1992 where 200 innocent people were killed 

It is interesting that my Norwegian critics seem to know more about what happened in 
Venezuela in 2002 than we know, who were there. At the same time the historical facts about Chávez do 
not seem to bother them. So let me just remind you that it was the man who governs Venezuela today 
who led a violent coup in 1992 that led to deaths in 200 families. And it is the same man who in February 
of 1992, ordered the murder of the democratically-elected president of Venezuela, Carlos Andres Perez, 
and his entire family.   

The Inter-American Commission for Human Rights has concluded that my human rights have been 
violated and required that the Venezuelan state reverse its disqualification of me. It is legally obligated to do so. In 
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light of the Venezuelan government's lack of compliance, the Inter-American Commission of Human Rights sued 
the government of Venezuela in the Inter-American Court in December of 2009. The trial is only now beginning. 
The reason the government of Venezuela refuses to allow me the chance to run is because I am a threat to their 
hold on power.  In Oslo I was able to meet Anwar Ibrahim who, as I write this, is on a political trial in Malaysia for 
the same reason: he poses an electoral threat to the current government and prime minister there. In Oslo I 
received encouragement from many of my colleagues there and some of them, like Lech Walesa, have agreed to 
work with me to bring more attention to the death of democracy in Venezuela. 

I have never favored a different alternative to one that involves voting, democracy, and the people.  That 
is what I am devoted to and what I do in politics and civic work. I have never been involved in a coup d’état. And 
that is why the government of Venezuela has to come up with different excuses to persecute me. 

Interestingly enough, Raul Baduel, the general described as the "Hero of 11 April" due to his military 
operation that returned Chávez to power on April 13th, is today a prisoner of the regime.  He became an official 
enemy of the revolution when he disagreed with the Venezuelan president's desire to rule until the year 2030. He 
was sentenced, just two weeks ago, to 7 years and 6 months in prison. General Baduel describes Venezuela today 
as a “fiction of democracy.” The very people in Norway who praised Baduel and his actions in 2002. Where are 
they today? Where is the Norwegian committee for his liberation as a political prisoner of the Chávez 
government?   

A Truth Commission was recently established in Honduras to address the coup d’état that occurred there 
and to resolve the murder of civilians and journalists.  How is it that they can already have a Truth Commission, 
after only one year, and in Venezuela it has been 8 years and there is no truth commission about the deaths of the 
23 people? There is, to this day, no clear answer as to what happened on April 11, 2002. Dozens of government 
sharpshooters, identified on television, are still free. Why does the Venezuelan government refuse to allow for a 
truth commission? Perhaps Norway's human rights establishment can play a vital role in making this happen so 
that the wounds in Venezuela can be healed.  I promise my full and complete cooperation.   

My political path is clear: I respect the constitution, I will campaign on solidarity with the needy, and I will 
use the peaceful tools of social organizing, so that Venezuelans can unite.  We believe in a broad, plural, and 
diverse nation that respects the rights of all and tolerates differences of opinion. We believe in overcoming 
poverty through peace and democracy not through dictatorship, division, and censorship. In visiting your country I 
have been impressed by the great willingness of so many people to discuss Venezuela with me. I invite you to 
become involved.  www.facebook.com/Leopoldo_López     www.twitter.com/leopoldoLópez 
 
Venezuelan Coverage of López at the Oslo Freedom Forum  

Manifest claims there is more coverage of the Oslo Freedom Forum in Venezuela than in 
Norway.  It also claims we are trying to ―wash‖ López‘s record.  López, as can be shown plainly 
above, doesn‘t need a stage in Oslo to project his reputation, he has the worlds media from right 
(Economist) to left (the Guardian) doing it for him.  An article from Klassekampen saying nice 
things about López or a nice word from the Nobel Peace Center isn‘t going to make much of a 
difference in Venezuela or to the electorate of Venezuela. López agreed to come back to the Oslo 
Freedom Forum in 2010 to speak only on the public day.  We were told by so many people that 
his speech last year was good and that we should invite him again this year to give a public 
speech.  We did this with three other speakers from last year. One of them, a Buddhist monk, 
could not leave India because of flight delays due to volcanic ash. And next year, we will invite 
several speakers from the last two years to give public speeches. The suggestion that we created 

http://www.facebook.com/Leopoldo_lopez
http://www.twitter.com/leopoldolopez
http://www.youtube.com/watch?v=Dmxw5GmGYfI
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the Oslo Freedom Forum, spent millions, had an entire staff devote 24 months to fundraise, 
coordinate, plan travel, bring 80 speakers over two years—all so we can watch a short speech by 
López and try to get Amnesty International in Norway, the Foreign Ministry, and Mr. Bondevik 
to ―wash‖ Leopoldo López is far-fetched.  And, as written above, unnecessary, and untrue. As 
published in  VG: ―Over halvparten av innlederne på årets Oslo Freedom Forum blir ansett som 
kriminelle i hjemlandet. Konferansen som åpent i Oslo mandag formiddag, består av deltakere 
som den sudanske aktivisten Lubna al-Hussein, som ble fengslet for å ha gått med bukser, det 
kinesiske uighur-folkets eksilleder Rebiya Kadeer og den nordkoreanske avhopperen Kang Chol-
hwan.‖ 

Conclusion 

On one side is the Economist, The Wall Street Journal, The New York Times, BBC, the 
Los Angeles Times, Human Rights Watch, the European Parliament, the voters of Venezuela 
(twice!), and a court that found that López‘s handling of the minister of justice case was 
proper—on the other side are Wenche Hauge of PRIO, Klassekampen‘s editor, and Manifest.  I 
will let readers look at the links, read López‘s own views, the hundreds of videos about this 
subject online, and they will reach their own conclusions.  But it does, once more, prompt this 
question: why does Manifest want to denigrate the Oslo Freedom Forum so much?  Why have 
they devoted weeks attacking me personally? Perhaps it is important to re-read Eirik Vold‘s 
comment about a discredited Oslo Freedom Forum with no support and no NGO partners: ―tviler 
på at Freedom Forum har kommet for å bli. Det blir i så fall sannsynligvis i en redusert form, 
uten støtte fra anstendige og anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner og andre 
institusjoner.‖     

My Telephone Habits 

Magnus Marsdal has accused me of telephone harassment for having made one telephone 
call to him, Wenche Hauge, and Thomas Ergo on 26 April. Marsdal‘s accusations against me and 
the Oslo Freedom Forum were published on 26 April in Dagbladet in two almost identical 
articles (one written by Marsdal and one by staff writer Thomas Ergo). I went to Dagbladet that 
day to invite Marsdal, Ergo, and Wenche Hauge (quoted in the article) to a public debate. I 
thought it would be very rude to have them read this in the newspaper the next day.  We finished 
the first day of the Oslo Freedom Forum very late—almost at midnight.  I spent one hour trying 
to find Marsdal‘s contact information and finally obtained it from a friend of his.  As a courtesy, 
I called him and he expressed no problem with the call.  In fact, he accepted my invitation to 
debate. Ergo was not asleep when I called and he told me this and gave me an alternate telephone 
number to call him in the future.  Marsdal has my telephone number and instead of calling me he 
continues to write his reports instead of meeting me in a public debate. This is why with this 
document I choose to respond to every one of his and Manifest‘s accusations and lay them to 
rest.  I do this not for him but for anyone who reads Manifest who wishes to learn what the story 
actually is. If he does not want his mobile telephone to ring at night he should lower the ringer 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10004356
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volume.  It is what I do when I do not wish to be disturbed. With regard to Hauge: I did wake her 
up and I immediately apologize to her on that call. 

A Note About PRIO 

PRIO partnered with the Oslo Freedom Forum.  Working with Kristian B. Harpviken we 
were able to put together an event co-hosted with the University of Oslo involving Chechen 
lawyer Lidia Yusupova and former Assistant Secretary General of the United Nations Diego 
Arria. Mr. Harpviken has already indicated that he wishes to discuss similar collaboration with 
Oslo Freedom Forum 2011. The leadership of PRIO does know the controversy discussed in this 
response and does not get involved in the comments of its scholars. Most importantly, the 
leadership of PRIO congratulated us on a very successful event ―with flying colors.‖ As for the 
University of Oslo, its Rektor published a blog on 1 May where he gives a remarkable 
endorsement to our program and its impact. 

 

CONCLUSION 
 

I believe in Norway, in its future, and in Oslo as the possible world capital for human 
rights. I have come to Norway 20 times in the last two years and I will continue to visit. I will try 
my best to establish the Oslo Freedom Forum as a permanent event every year.  We hope to 
include as many people as possible from the Norwegian public at next year‘s events and we 
invite suggestions (and especially financial contributions). As I told Shabana Rehman Gaarder in 
Aftenposten. While the U.S., Russia, Iran, Venezuela, China, North Korea, all keep talking about 
nuclear superpowers, I believe that Norway can be a superpower for human rights and a force for 
change in the world. 

I expect future accusations (new ones) now that the attacks above have fallen apart with 
the proven manipulation of video, written sources, and facts. I have taken this opportunity to 
publicly respond to the accusations against me because it allows people to get to know what 
motivates me to become involved in human rights. I will continue to operate openly and am 
always ready to address any questions about our activities.  

 

—Thor Halvorssen, 28 May, 2010 
(thor@oslofreedomforum.com) 

 

http://www.aftenposten.no/kul_und/article3646023.ece
http://www.aftenposten.no/kul_und/article3646023.ece
mailto:thor@oslofreedomforum.com
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INNLEDNING 
 

ørst noen ord om hvorfor denne debatten er oppstått. Manifest senter for samfunnsanalyse 
(Manifest Analyse) har som formål å drive kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid og 
fremme deltakelse, demokrati og rettferdighet.1 Vi tror på et levende folkestyre som veien til 

verdighet for alle mennesker. Vi mener striden for dette må fremmes gjennom aktive, folkelige 
bevegelser som evner å utfordrer urett og maktkonsentrasjon – enten denne finnes i statsapparat, 
religiøse hierarkier eller i hendene på kapitalistiske særinteresser.  
 
I striden mellom makteliter og demokratiet står menneskerettighetene sentralt. I mange konflikter 
søker alle sider å ta menneskerettighetene til inntekt for sin sak. Hvis folkelige, demokratiske 

bevegelser lar eliter og stormakter ta monopol på definisjonen av menneskerettighetene, kan det 
få alvorlige konsekvenser.  
 
Et eksempel kan være striden om fattige bønders rett til å dyrke jord. I Bolivia lar mektige 
landeiere i Bolivia store, dyrkbare områder ligge brakk. De fattige og jordløse kan kreve retten til 
å overleve ved å dyrke slik jord med henvisning til menneskerettighetene. De rike landeierne, med 

privilegier som ofte springer ut av kolonitiden, kan på sin side hevde at enhver jordreform 
krenker eiendomsretten og derfor er brudd på menneskerettighetene. De fattige vil stå juridisk mye 
svakere hvis de rikes tolkning av menneskerettighetene vinner fram. De jordløses bevegelser, 
fagbevegelsen og mange flere har mye å miste hvis de taper definisjonsmakt i striden om 
menneskerettighetene. 
 

POLITISK INTERESSANT FORUM 
Derfor er det politisk interessant når en amerikansk, privateid stiftelse (Human Rights 
Foundation) etablerer et Oslo Freedom Forum med ambisjon om å «create a global human 
rights platform» som også skal «help Oslo establish itself as the world capital of human rights and 
help Norway along its path to become a human rights superpower».2 Dette er et forsøk på å vinne 
definisjonsmakt. Spørsmålet er om Human Rights Foundations bidrag i striden om 
menneskerettighetene er i tråd med de holdningene som norske 

menneskerettighetsorganisasjoner arbeider for å fremme.  
 

MANIFEST ANALYSE BLIR INVOLVERT 
Manifest Analyse ble gjort oppmerksom på Oslo Freedom Forum i 2009 av cand polit i 
samfunnsgeografi Erik Vold, som skriver bok om Venezuela for Forlaget Manifest. Vold har 
gjennom flere år har bodd i Venezuela, som også er Thor Halvorssens egentlige hjemland. Vold 

kjenner både rike og fattige i hovedstaden Caracas, både motstandere og tilhengere av den 
folkevalgte presidenten Hugo Chávez. Med bakgrunn i sin kjennskap til Venezuela og Latin-
Amerika, mente Vold at noen av de inviterte «Heroes of Human Rights» har et påfallende 
rulleblad i forbindelse med latinamerikanske militærkupp mot folkevalgte myndigheter. 
 
Før Oslo Freedom Forum i 2010 registrerte vi at en rekke norske menneskerettighetsorienterte 

organisasjoner var vervet som støttespillere (økonomisk eller symbolsk) for arrangementet.  
 
Hvor sannsynlig er det at alle disse organisasjonene er kjent med rollen til Thor Halvorssens 
allierte fra Caracas – hans fetter Leopoldo López og mediemillionær Marcel Granier – under det 
brutale militærkuppet i Venezuela 2002? Hvor mye vet de norske miljøene om hva slags krefter 
de låner sin legitimitet til når de støtter opp om et Freedom Forum der disse hylles som helter?  

 
Vi oppfattet dette som viktige spørsmål, særlig med tanke på Oslos tunge symbolske posisjon som 
fredsprishovedstaden. Vi ønsket å reise en debatt om hva slags definisjon av menneskerettigheter 
som ligger til grunn for å hylle tilhengere av militærkupp som frihetshelter. Derfor publiserte 
Manifest Analyse i april notatet «’Heroes of Human Rights’: Tilhengere av militærkupp ved Oslo 
Freedom Forum 2010»3. Som vedlegg til notatet publiserte vi en samling TV-klipp fra 2002 som 

viser hvordan politiker og politisjef Leopoldo López og medieeier Marcel Granier (og hans TV-
kanal RCTV) agerte under militærkuppet mot folkevalgte myndigheter. Videoen kan sees på vår 
nettside.4 
 

                                                
1 Fra Formålsparagrafen. Se http://manifestanalyse.no/-/page/show/3409_formaalsparagraf 
2 Formulert av Human Rights Foundations leder Thor Halvorssen i dokumentet «Thor Halvorssen’s Response (28 May 
2010)», s. 3 og 4.  
3 http://manifestanalyse.no/-/document/get/1189/Notat2-2010.pdf 
4 http://manifestanalyse.no/-/page/show/5115_oslo-freedom-forum-2010 
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MØTT MED TAUSHET 
På åpningsdagen for Oslo Freedom Forum 2010 publiserte Dagbladet en nyhetssak, hvor notatets 
beskrivelse av problematikken fikk støtte fra Prio-forsker Wenche Hauge. Hun uttalte med 
utgangspunkt i den venezuelanske elitens militærkupp mot de folkevalgte myndighetene i 2002: 
 

For meg er det klart at både López og Granier var involvert i kuppet. Å invitere slike personer til en 
slik konferanse, og å gi dem titler som "Voices of Freedom" og "Heroes of Human Rights" syns jeg er 
ille. Hva slags signal gir dette overfor det latinamerikanske samfunn, om hvordan Vesten tenker om 
demokrati og menneskerettigheter? Signalet blir jo at enkelte militærkupp kan støttes, andre ikke. 
Den etiske og konsekvente tankegangen er fullstendig fraværende. Dette er svært alvorlig og svekker 

arrangementets troverdighet.
5
 

 
Dette ble oppfattet som viktig debattstoff. Flere NRK-program og P4 ville ha debatt om saken. 
Thor Halvorssen nektet å stille. Ingen i Oslo Freedom Forums stab ville stille. Oslo Freedom 
Forums norske styreleder Kristin Clemet nektet å stille. De hadde invitert verdenspressen og 
inviterte til global dialog om menneskerettigheter, men i møte med ett kritisk notat, valgte alle 
involverte å avvise debattredaksjonenes invitasjoner.  

 
Først over en måned senere kom responsen, i form av et 26 siders dokument – «Thor 
Halvorssen’s Response» – hvor Thor Halvorssen prosederer til fordel for seg selv.6 Størstedelen av 
dokumentet er viet til detaljer som befinner seg langt til side for hovedsaken – spørsmålet om 
hvorfor tilhengere av militærkupp hylles som frihetshelter ved Oslo Freedom Forum 2010. Den 
helhetlige virkingen blir villedende og tåkeleggende mer enn opplysende og avklarende. 

 

OM DETTE NOTATET 
Herværende notat er Manifest Analyses svar til «Thor Halvorssen’s Response». For ikke å bidra til 
avsporing av debatten, vil notatet konsentrere seg om hovedsakene: Ble tilhengere av 
militærkupp hyllet som «Heroes of Human Rights» under Oslo Freedom Forum 2010 og hva 
slags definisjon av menneskerettighetene fremmes av Thor Halvorssens Human Rights 

Foundation?  
 
Vårt formål med dette svaret er å bidra til faktagrunnlaget for norske organisasjoner og 
institusjoner som i framtiden vil bli bedt om å låne sin troverdighet til støtte for Oslo Freedom 
Forum. For norske organisasjoner som skal ta stilling til dette, tror vi spørsmålene vi søker å 
opplyse i notatets hoveddel er de viktigste.  

 
Øvrige momenter fra Thor Halvorssen’s Response behandler vi i vedlegget. Leserne kan finne 
ytterligere dokumentasjon i videoer som er tilgjengelige via vår nettside. 
 

IKKE ET INNLEGG FOR ELLER MOT CHAVEZ 
En påminnelse: Dette er ikke en debatt for og mot dagens styre i Venezuela. Verken vårt notat 

«’Heroes of Human Rights’: Tilhengere av militærkupp ved Oslo Freedom Forum 2010» eller 
dette notatet er innlegg om landets utvikling under president Hugo Chávez.  
 
Det er åpenbart sterke krefter som støter sammen i maktkampen om Venezuela. I et så oljerikt 
latinamerikansk land av stor betydning for USA, vil en kraftpatriotisk lederskikkelse som Chávez 
være kontroversiell og omstridt. En god porsjon av informasjonen om hva som skjer i dette landet 

er i realiteten ammunisjon i en politisk propagandakrig – fra begge sider. Vår ambisjon her er 
ikke å gå inn i denne striden. Vi mener det som utvikler seg er viktig og interessant for alle 
politisk engasjerte mennesker, men anser ikke Venezuela som noe fyrtårn for venstresiden.  
 
Vi tror ikke på fyrtårn. Vi har lite til overs for å sitte i relativt trygge europeiske samfunn og 
drømme om radikale omveltninger langt, langt vekk. «Revolusjon er de intellektuelles opium,» 

som noen sier, og opium har ingen rolle i seriøs samfunnsanalyse. Men 
menneskerettighetsbegrepet må forsvares mot de som misbruker det for snevre egeninteresser – 
enten dette måtte være illegitime styresmakter eller penge- og medieelitens mektigste menn. Det 
er grunn til å sette spørsmålstegn ved et arrangement som kaller medspillere for et militærkupp 
«helter av menneskerettighetene».  
 

En annen presisering av hva dette notatet ikke handler om: Både Marcel Granier og Leopoldo 
López har gående konfliktsaker med Venezuelas regjering, vedrørende konsesjonen til kanalen 
RCTV og at López er midlertidig avskjært fra å stille til valg på grunn av angivelig korrupsjon. Vi 

                                                
5Dagbladet, 26.4.2010: 
http://www.dagbladet.no/2010/04/26/nyheter/fred/menneskerettigheter/konferanse/nobelpris/11437687/ 
6 http://tthoro.files.wordpress.com/2010/06/thor_halvorssens_response.pdf 
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vil understreke at de fakta som anføres i dette notatet ikke framsettes som argumenter i forhold 

til disse to sakene. Dette notatet handler om Oslo Freedom Forum og hvorvidt det er klokt av norske 
organisasjoner å låne sitt navn til dette arrangementet. Når vi påpeker at López og Granier var aktive 
kupptilhengere da Venezuelas folkevalgte president ble styrtet i 2002, er det fordi vi stiller oss 
kritiske til at kupptilhengere hylles i Oslo som «Heroes of Human Rights». Sakene vedrørende 
RCTVs konsesjon og López' angivelige korrupsjon er separate saker der frontene står steilt mot 
hverandre i Venezuela og som det vil føre for langt å gå inn i her. 

 

HØYRESIDENS UTFORDRING 
Verken Civita eller andre på norsk høyreside vil være tjent med å gjenta noen av den radikale 
venstresidens mest alvorlige feil. Når ytre venstre på 1930-tallet eller 1970-tallet støttet bevegelser 
som i realiteten foraktet menneskerettighetene (for eksempel i Sovjetunionen), var det ofte etter 
logikken «min fiendes fiende er min venn». Man visste, for eksempel, at USA hadde forbrytelser 

på samvittigheten i Indokina, og nektet derfor å se kritisk på hva de som kjempet mot USA selv 
faktisk sto for. Dette endte i ukritisk omfavnelse av aktører som i realiteten foraktet folkestyret. 
Kritikk av USA skal ikke medføre ukritisk støtte til enhver antiamerikansk bevegelse, da havner 
man raskt i dårlig selskap.  
 
I dag er mange på høyresiden sterkt engasjert i å mislike styret til Venezuelas folkevalgte 

president. De ser ham som en fiende. Men hvem omfavner de som sin venn? 
Også høyresiden har gjort stygge feil historisk. Men like lite som kritikk av Chiles folkevalgte 
president Allende burde medføre støtte til diktatorgeneralen Pinochet, bør kritikk av den 
folkevalgte Chávez medføre støtte til dagens antidemokratiske krefter i Latin-Amerika. De har vist 
seg villige til å rulle over demokratiet med panservogner og kneble ytringsfriheten med sensur 
når striden mellom demokratiet og elitene kommer dit hen at pengemakten føler sine privilegier 

truet. Dette er ikke en høyreside som Civita eller selskapets eiere i NHO burde alliere seg med. 
 
Dette notatet går relativt grundig inn på militærkuppet mot Venezuelas folkevalgte styre i 2002, 
og rollen til López og Granier i dette kuppet. Vi velger å gjøre dette fordi de omtalte hendelsene 
er blant de aller mest betydningsfulle på det søramerikanske kontinent så langt i dette århundret. 
Dette er hendelser av betydning alle som er engasjert i menneskerettigheter og demokrati. Den 

argentinske menneskerettighetsforkjemperen og vinner av Nobels fredspris Adolfo Pérez 
Esquivel skriver om seieren over kuppmakerne som gjennom noen mørke døgn holdt makten i 

  

 
Det venezuelanske folket, de væpnede styrker, politikere og intellektuelle reagerte og klarte å bryte 
ned de facto-regjeringen som brukte alle midler, så som stenging av nasjonalforsamlingen, som 
undertrykkelse så vel som å arrestere president Chávez, som ikke på noe tidspunkt sa fra seg folkets 
mandat. De måtte gi etter for presset fra folkeviljen og grunnlovens rett og gi tilbake det de tok 
fra Venezuelas legitime president. Folkene i Latin-Amerika har sagt basta (nok!) til statskuppene og 
til innsettelsen av diktatur.8 

 
Latin-Amerikas folk har gjennomlevd en blodig historie i skyggen av høyreorienterte militærkupp 

og grove menneskerettighetsbrudd. Som militærkuppet i Venezuela i 2002, kuppet på Haiti i 
2004 og i Honduras i 2009 demonstrerer, er denne historien dessverre ikke et tilbakelagt 
stadium. Retten til å velge statens ledere er ikke noe Latin-Amerikas befolkninger kan ta for gitt.  
 
Oslo, .  2010, 
Ingrid Wergeland,  

Leder, Manifest senter for samfunnsanalyse 
 

Magnus E. Marsdal 

Utreder, Manifest senter for samfunnsanalyse 
 

                                                
8 http://noticiero.venevision.net/documentos/infan2307.pdf 
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SAMMENDRAG 
 

 Oslo Freedom Forum 2010 hyllet to aktive støttespillere for militærkuppet i Venezuela i 2002 –
 politiker Leopoldo López og TV-direktør Marcel Granier. Oslo Freedom Forums Thor 
Halvorssen vedgår at fokus på dette vil skade «omdømmet til våre norske samarbeidspartnere,» 

men ingen av påstandene han fremmer i sitt notat av 28. april rokker ved dokumentasjonen for at 
López og Granier opptrådte som aktive tilhengere av et militærkupp som ble fordømt av 
verdenssamfunnet, inkludert USA.  
 

 Thor Halvorssens framstilling av kuppet – «The government of Chávez asked for the 

president‘s resignation and he gave it» – er beviselig usann. Chávez lot seg føre vekk fra 
presidentpalasset under trusler om at bygget ville angripes av F-16 jagerfly9, men nektet å signere 
noen avgangserklæring.10 Regjeringens medlemmer anså hendelsen som et statskupp. 
 

 Thor Halvorssens påstand om at det finnes en video der Chávez egen forsvarsminister 

kunngjør presidentens avgang er beviselig usann. Forsvarsminister Rangel ville tvert imot «slåss til 
siste kule», som det står i boken Halvorssen selv anbefaler om emnet, The Silence and the Scorpion.11 
 

 Thor Halvorssens og Leopoldo López’ påstander om at de sivile dødsfallene ved 
massedemonstrasjonen 11. april ble «beordret» av presidenten er like udokumenterte nå som da 
kuppmakerne framsatte dem i 2002. I Venezuela har López flere ganger trukket tilbake og 

beklaget at han under kuppet omtalte den folkevalgte presidenten som «morder», mens han 
gjentar påstanden overfor sine norske lesere.  

 

 Leopoldo López hevder han bare gjorde sin plikt som ordfører, da han ledet arrestasjonen av 

landets justisminister mens militærkuppet pågikk. Sannheten er at López ledet sin politistyrke 
utenfor dens lovlige aksjonsområde og arresterte statsråden uten noen gyldig arrestordre.  
 

 Leopoldo López tar nå avstand fra det han kaller «statskuppet» til diktator Pedro Carmona. 

Han unnlater å fortelle sine norske lesere at han under kuppet selv fremmet krav om de mest 
diktatoriske av Carmonas handlinger: Oppløsning av Nasjonalforsamlingen, oppløsning av 
Høyesterett, avsettelse av landets riksadvokat.  
 

 Som toppleder for RCTV sto Marcel Granier ansvarlig for en hard politisk nyhetssensur. Mens 

statens kanal var stengt, nektet Granier sin redaksjon å la befolkningen se eller høre om 
presidentens datter som avviste at Chávez hadde gått av, demonstrasjoner mot innføringen av 
diktaturet, militære ledere som gikk ut mot diktatoren, fordømmelser av kuppet fra en rekke 

utenlandske statsledere osv. 
 

 Graniers nyhetssensur ble håndhevet i samforstand med diktator Pedro Carmona. Dette 

bevitnes av Carmonas helseminister, som var til stede under møtet mellom Granier og diktatoren.  
 

 Thor Halvorssens Human Rights Foundation nekter å inkludere de økonomiske og sosiale 
rettighetene fra FNs Menneskerettighetserklæring som grunnlag for sitt arbeid. Dette er i direkte 

motstrid til synet som fremmes av FNs Høykommisær for menneskerettigheter, som også er det 
vanlige i norsk menneskerettighetsarbeid, at Menneskerettighetene ikke kan skilles fra hverandre 
etter politisk forgodtbefinnende.12  
 

 Thor Halvorssen plasserer seg langt unna norske holdninger ved å fremme et ekstremistisk 

syn på FN. Han er produsent for filmen U.N. Me, som hevder at FN «has become the clubhouse 
of dictators, thugs, and tyrants» og videre at FN «actually enables evil and creates global chaos». 
 

 Det er vanskelig å se hvordan Thor Halvorssens radikale prosjekt kan danne bærekraftig 

grunnlag for Oslo Freedom Forum som «en global menneskerettighetsplattform» med bred 
støtte fra seriøse norske menneskerettighetsorganisasjoner. 

                                                
9 Nelson, s. 171.  
10 Nelson, s. 177.  
11 Nelson, s. 145.  
12 http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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UTGANGSPUNKTET: 
KUPPTILHENGERE VED OSLO 
FREEDOM FORUM 
 

en 10. april 2002 gikk flere generaler i Venezuelas væpnede styrker ut og krevde den 
folkevalgte presidentens og regjeringens avgang. Dagen etter ble en enorm 
opposisjonsdemonstrasjon ulovlig ledet vekk fra den godkjente ruten og ført til 

presidentpalasset, hvor en mengde regjeringstilhengere var samlet. Mens de to gruppene sto 
overfor hverandre, begynte drapene på demonstranter (fra begge sider). Mange ble skutt av ikke 
identifiserte mordere, mange mente skuddene kom ovenfra, fra snikskytere i bygningene rundt 

gatene med demonstranter.  
 
Regjeringsfiendtlige generaler og den politiske opposisjonen la umiddelbart skylden på 
presidenten, som ble kalt morder. Dette var opptakten til et militærkupp som rystet Venezuela og 
ble fordømt verden over. Amnesty International beskriver hendelsesforløpet slik:  

 
Under den påfølgende krisen, tvang høyere militærbefal presidenten ut av sitt embete og satte ham i 
arrest. Etter kuppet ble en de facto sivil-militærjunta etablert under ledelse av Pedro Carmona, leder 
for arbeidsgiverforeningen FEDECAMARAS. De facto-regjeringen utstedte drakoniske dekreter, 
inkludert oppløsning av Nasjonalforsamlingen og summariske avsettelser av høyesterett, 
statsadvokaten og sivilombudsmannen. Politiet gjennomførte raid mot hjemmene til en rekke av 
president Chávez’ tilhengere. Blant de som ble ulovlig arrestert var en minister og en representant 
for nasjonalforsamlingen. Det var bred motstand og fordømmelse av den ukonstitusjonelle og 
summariske avsettelsen av Chávez samt de ulovlige arrestasjonene av tilhengerne hans og den 
vilkårlige makten de facto-regjeringen tilranet seg.13 

 
Militærkuppet mot Venezuelas lovlig valgte president og regjering ble fordømt av en hel verden. 
Også USA under George W. Bush fordømte den ulovlige avsettelsen av en folkevalgt president: 
«Once those events took place, the United States did move to condemn it […] We explicitly told 

opposition leaders that the United States would not support a coup,» uttalte talsmann for Det 
hvite hus Ari Fleisher 17. april 2002.14 Da var den folkevalgte Hugo Chávez allerede tilbake i 
presidentpalasset og militærkuppet slått tilbake. 

 

To aktive støttespillere for dette militærkuppet ble i april hyllet som «Heroes of Human Rights» 
av Oslo Freedom Forum (OFF). OFF er et amerikansk-styrt arrangement etablert i Oslo i 2009, 
som i 2010 hadde rekruttert støtte fra mange norske organisasjoner. López og Graniers rolle som 
kupptilhengere var tema for Manifest Analyses notat «’Heroes of Human Rights’? Tilhengere av 
militærkupp ved Oslo Freedom Forum 2010», som ble publisert i april. I tillegg påpekte notatet 

at en annen av forumets «Heroes og Human Rights» – Armando Valladares – aktivt har støttet 
opp om militærkuppet som rammet Honduras i 2009.  
 
Formålet med notatet var å kaste lys over alvorlige sider ved disse aktørenes virke som Oslo 

Freedom Forums arrangør Thor Halvorssen ikke har vektlagt i sin kommunikasjon overfor de 

norske organisasjonene han ber om støtte fra. 

 

OSLO FREEDOM FORUMS TROVERDIGHET 
Årsaken til at disse opplysningene er av stor betydning for Oslo Freedom Forum er godt 
beskrevet av Thor Halvorssen:  
 

Two articles (one news and one commentary) in Dagbladet had published similar stories. Both of 
them stated that three of the participants in the Oslo Freedom Forum were involved in and/or 
supported military coups in Latin America. […] something like this could damage the relationship 
with our Norwegian supporters (including Fritt Ord, Den Norske Helsingforskomité, Fredskorpset, 
Civita, Oslo Kommune, Amnesty International Norway, Human Rights House Foundation, and 

                                                
13 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR53/006/2003/en/7cb5c132-d704-11dd-b0cc-
1f0860013475/amr530062003en.html 
14 http://www.nytimes.com/2002/04/17/world/us-cautioned-leader-of-plot-against-
chavez.html?n=Top/Reference/Times%20Topics/People/F/Fleischer,%20Ari 
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Utenriksdepartementet); our Norwegian endorsers (Nobelsfredssenter, Universitetet i Oslo, and also 
LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold), Den Norske Forfatterforening and Oslosenteret for fred 

og menneskerettigheter).
15

 

 
Dette konstaterer Halvorssen i notatet «Thor Halvorssen’s Repons», datert 28. mai 2010. Han 

fortsetter: «I was very concerned about seeing the reputation of the conference, and the 

reputation of our Norwegian counterparts, harmed.»  

 
Imidlertid hevder Halvorssen at det ikke finnes noen grunn til bekymring, fordi opplysningene 
om delaktighet i militærkuppet i 2002 er «untrue»: «The accusations in Dagbladet (made by 
Magnus Marsdal and Eirik Vold as well as in a report by reporter Thomas Ergo quoting PRIO‘s 
Wenche Hauge) were false and I knew this could be demonstrated.»16  
 

NYTT PROBLEM: BENEKTER MILITÆRKUPPET 
Problemet for Halvorssen, er at notatet han skriver ikke demonstrerer at opplysningene om rollen 
til López og Granier under militærkuppet er usanne. Tvert imot: For å forsvare hyllesten av sine 
allierte fra Caracas som «Heroes of Human Rights» vikler Halvorssen seg inn i en 
virkelighetsbeskrivelse som ender med at han benekter at det var et militærkupp som fant sted da 
Venezuelas lovlig valgte president 11. april 2002 ble tvunget til å forlate presidentpalasset under 

militær beleiring og deretter bortført under våpenmakt.  
 
I det følgende skal vi gå nærmere inn på Halvorssens gjengivelse og hva som faktisk skjedde 
under militærkuppet i 2002. Deretter går vi inn på rollene til Leopoldo López og Marcel Granier. 
 

 
THOR HALVORSSEN OM 
MILITÆRKUPPET I 2002 
 
Dette kapitlet handler om Thor Halvorssens framstilling av militærkuppet og tilbakeviser den 
oppsiktsvekkende påstanden om at president Chávez «gikk av» etter at hans egen regjering hadde bedt om det.  
 
 

or å kunne frikjenne sine allierte for delaktighet i militærkupp, presenterer Thor 
Halvorssen sine norske lesere for en virkelighetsfornektende versjon av hva som skjedde 
under militærkuppet mot Venezuelas folkevalgte president i april 2002. Den mest alvorlige 

omskrivingen av historien er Halvorssens påstand om at presidenten «did resign». Halvorssen 
hevder videre at det var Chávez egen regjering som ba ham gå av. Som vi skal se, er dette usant. 
Hvis verden begynner å tro på at Hugo Chávez gikk av frivillig, viskes sannheten om 

militærkuppet mot den folkevalgte presidenten i oljelandet Venezuela vekk. Hvorfor vil Thor 
Halvorssen bidra til noe slikt? 
 

KORTVERSJON AV KUPPET  
Mange hendelser i forbindelse med kuppet i 2002 er fortsatt omstridt, men ikke så omstridt at det 
bør finnes tvil om at det som skjedde var et militærkupp mot en folkevalgt president. Følgende 

punkter synes det å være bred enighet om.  
 

 
• Gjennom lengre tid hadde opposisjonskrefter, med næringslivseliten og de store TV-kanalene i 
spissen, hisset til protest mot den folkevalgte president Hugo Chávez (valgt av et flertall blant 

velgerne i 1998 og 2000). Også landets øverste fagforeningsledere deltok aktivt i 
protestbevegelsen, som hadde en betydelig politisk bredde og samlet økende støtte. Kampanjen 
toppet seg etter at presidenten utfordret makten over statsoljeselskapet PDVSA, ved å sette inn et 
nytt styre. De private TV-kanalene, som totalt dominerer mediebildet i Venezuela, «understreket 
alt som var dårlig med Chávez og utelot det som var bra». Den propaganderende 
mediedekningen «ga opposisjonen uvurderlig drahjelp i å vende opinionen mot presidenten», 

                                                
15 Thor Halvorssen’s Response, s. 4. 
16 Samme sted. 
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ifølge boken The Silence and the Scorpion, som Halvorssen mener er den beste som er skrevet 

om kupphendelsene.17  
 
• Både politikere og flere ledende militære begynte så å kreve presidentens umiddelbare avgang 
(Leopoldo López og hans parti krevde også oppløsning av landets demokratiske institusjoner, 
som nasjonalforsamlingen, og avgangen til sentralbanksjefen, riksadvokaten, sivilombudsmannen 
og hele høyesterett18).  

 
• 10. april gikk general Nestor Gonzales Gonzales ut på riksdekkende TV med en 
oppsiktsvekkende trussel om militærkupp: «Den militære overkommandoen må si ’Herr 
president [...] du må gå av’. Dersom ikke overkommandoen tar seg av dette kommer noen andre 
til å gjøre det.»19  
 

• 11. april ble det avholdt en stor protestdemonstrasjon på initiativ fra landets NHO-leder Pedro 
Carmona (Venezuelas NHO heter Fedecámaras). De store TV-kanalene stilte opp for 
opposisjonen med gratis sendetid verdt millioner, for reklameinnslag med mobilisering til denne 
demonstrasjonen, som skulle gå til oljeselskapet PDVSAs hovedkontor. Demonstrasjonen, som 
samlet mange hundre tusen mennesker ble ledet vekk fra den avtalte ruten. Lederne førte 
folkemassen, ulovlig, mot presidentpalasset Miraflores, hvor tusenvis av tilhengere av Chávez var 

samlet for å vise solidaritet med regjeringen. Ordføreren for hovedstadens sentrumsbydel 
Libertador (en egen kommune) gikk ut på den statlige TV-kanalen og advarte mot den 
ureglementerte demonstrasjonen, og kalte lederne «uansvarlige»: «Dere vet at det befinner seg 
tusenvis av personer framfor palasset. Avbryt dette forsøket på å skape konfrontasjon. Vi vil ikke la 
oss provosere.»21 Men demonstrasjonen fortsatte til presidentpalasset, hvor de to gruppene ble 
stående overfor hverandre mens væpnede styrker forsøkte å stå som en buffer i mellom. 

 
• Plutselig begynte skytingen. Mennesker ble truffet i hodet og falt om. Det var uklart hvor 
skuddene kom fra. Mange mener det fantes snikskyttere i bygningene rundt og at skuddene kom 
ovenfra. Det fant sted en langvarig skuddveksling mellom Caracas-politiet og væpnede, sivile 
regjeringstilhengere som forskanset seg på en bro nær presidentpalasset. Regjeringstilhengerne 
oppfattet politistyrken som en væpnet avdeling av demonstrasjonen som ulovlig gikk mot 

presidentpalasset, politiet sier de forsøkte å holde ro og orden. Begge sider i denne 
konfrontasjonen hevder de skjøt i selvforsvar, regjeringstilhengerne mente også de forsvarte 
presidentpalasset mot fysisk angrep. Totalt ble 20 mennesker ble drept, ifølge Wikipedia, og 
rundt 100 såret.23 Ofrene var både tilhengere og motstandere av regjeringen.  
 
• Skylden for drapene i Caracas’ gater ble umiddelbart lagt på Chávez. NHO-sjef Pedro Carmona 

gikk ut på TV og krevde at Chávez måtte ta ansvar for drapene på sivile og gå av umiddelbart, 
«uten kamp».24 En rekke generaler gikk ut på TV med en erklæring om at president Chávez sto 
bak drap på uskyldige sivile og at de militære derfor hadde «bestemt oss for å trekke støtten til 
Hugo Chávez’ regjering».  
 
• Presidenten fryktet militærkupp og haddebeordret iverksettelse av en militær beredskapsplan 

for hovedstaden. Flere av de øverste generalene nektet å iverksette. De har begrunnet dette med 
at de ikke ville bruke militære styrker til å kontrollere en sivil demonstrasjon.  
 
• Noen militære som var lojale til regjeringen forsøkte å forsvare presidentpalasset (ikke mot den 
sivile demonstrasjonen, som nå var avsluttet, men mot et mulig væpnet kuppforsøk). Da rykket en 
general i Nasjonalgarden ut på TV-kanalen RCTV og advarte disse kollegene mot «blodbad» og 

fortalte befolkningen at enhver motstand ville være «meningsløs».25 De militære kupplederne 
vendte seg til de regjeringslojale styrkene direkte: «Vi ber de som forsvarer presidenten om å ikke 
yte motstand. La oss få en fredelig overlevering, en fredelig overgang. Hele landet, alle 
garnisonene, står på vår side.»26  
 
• Det kom ikke til blodbad. Rundt klokken ti på kvelden kom militære representanter til 

presidentpalasset for å presentere kuppgeneralenes krav. Hugo Chávez signerte ingen 
avgangserklæring. Det ble forhandlinger. Presidenten valgte å overgi seg. Noen timer etter 
midnatt ble han ført bort, først til det militære hovedkvarteret Fuerte Tiuna. Der ble han presset 

                                                
17 Nelson, s. 75. 
18 Se film, 1:32–2:16: http://vimeo.com/11150995 
19 Se http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/126_chavez/page9.shtml. 
21 Se film 30: ,  
23 http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d%27%C3%A9tat_attempt 
24  
25 Se film, 3:43–4:36. http://vimeo.com/11150995 
26   
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gjentatte ganger, men nektet å signere noen avgangserklæring og erklærte overfor de tilstedeværende 

at det som nå skjedde var «et statskupp».27  
 
• I mellomtiden hadde landets øverste militære leder sagt på TV at presidenten hadde gått av. 
Pedro Carmona gikk nærmere fem om morgenen ut på TV og kunngjorde at «Det er bestemt at 
Hæren vil holde eks-president Chávez i varetekt og at en overgangsregjering skal etableres 
umiddelbart».28  

 
• Regjeringsmedlemmer,29 folkevalgte fra nasjonalforsamlingen, delstatsguvernører og ordførere 
fra regjeringskoalisjonen ble jaget og måtte gå i dekning. Den eneste offentlige TV-kanalen ble 
tatt av luften. Justisminister Ramón Rodrígez Chacin ble arrestert i sitt hjem av væpnet politi som 
brøt seg inn ved hjelp av låsesmed og førte ham ut gjennom en hissig mobb som angrep 
ministeren. Denne arrestasjonen ble ledet av Leopoldo López (som i egenskap av bydelsordfører 

også hadde kommando over en egen politistyrke).  
 
• Militære og politiske kuppledere samlet seg i presidentpalasset 11. april. Der ble landets NHO-
leder Pedro Carmona innsatt som diktator. Kupplederne oppløste den folkevalgte 
nasjonalforsamlingen, høyesterett, riksadvokaten, sentralbanksjefen og sivilombudsmannen.30 De 
oppnevnte en overgangsregjering. Partiet til Leopoldo López (Primero Justicia) fikk den viktige 

finansministerposten.  
 
• Blant folk flest fikk stadig flere høre om at Chávez ikke hadde gått av, selv om de private TV-
kanalene ville vedgå det. Om morgenen den 13. april kom tusenvis av mennesker fra 
Caracas’ fattige bydeler ut i gatene og samlet seg rundt presidentpalasset i protest mot 
militærkuppet. De krevde respekt for demokratiet og presidenten sin tilbake. Samtidig var det 

splittelse i kupptilhengernes og Chávez-motstandernes rekker: Mange følte seg snytt for 
maktposisjoner og mente diktator Carmonas regime ble «seieren til en liten, oligarkisk elite».31  
 

• Kuppmakerne glemte også å ta hensyn til at presidentpalassets væpnede vakter fortsatt var lojale 
til den folkevalgte presidenten. Da disse så folkemassene samle seg rundt presidentpalasset til 
støtte for Chávez, bestemte de seg for å handle. De omringet palasset og på signal gikk de til 

aksjon og arresterte flere av kuppregjeringens medlemmer, som ble samlet i kjelleren. Carmona 
og generalene kom seg unna. Den lovlig valgte regjeringens statsråder kom fra sine skjulesteder 
rundt om i hovedstaden og inntok på ny presidentpalasset de to døgn tidligere ble kastet ut av da 
presidenten overga seg og ble ført vekk.32 Nå sendte de ut militære enheter for å finne 
presidenten og føre ham tilbake til hovedstaden.  
 

• De private TV-kanalene rapporterte lenge ingenting om den stadig voksende demonstrasjonen 
til støtte for Chávez. De sendte nesten ikke nyheter, men derimot tegneserier, såpeoperaer, 
gudstjeneste og baseball.33 De rapporterte ikke at presidentpalasset var tatt tilbake av 
regjeringslojale styrker og de lovlig innsatte ministrene. I stedet satt Pedro Carmona på CNN og 
hevdet at han hadde «full kontroll», mens han i virkeligheten hadde flyktet fra 
presidentpalasset.34 Regjeringen klarte imidlertid å få statens ene TV-kanal på luften rundt 

klokken åtte om kvelden. Dermed kunne militære styrker over hele landet se offiseren som ledet 
Presidentgarden fortelle dem at presidenten ikke hadde gått av og at den lovlige regjeringen 
hadde kontroll over presidentpalasset.35 
 

• Hugo Chávez ble ført tilbake til presidentpalasset i helikopter nærmere klokken tre natt til 14. 
april. Han ble møtt av tusenvis av jublende regjeringstilhengere. Chavez’ første beskjed til 

nasjonen var denne: «Det viktigste jeg ønsker å si til dere, er dra tilbake til hjemmene deres. Vi 
trenger ro.»36 

 
Så til Thor Halvorssens notat. Vårt tema her er hvordan Halvorssen velger å framstille denne 
historien overfor sine norske lesere. Vi tror mange av Oslo Freedom Forums norske støttespillere 

                                                
27 Nelson, s. 177. 
28   
29 
30 Se film, 2:25–3:30. http://vimeo.com/11150995 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d'%C3%A9tat_attempt 
32   
33 Nelson, s. 216-218.  
34 1:00:44. 
35 Ca 1:03:30.  
36 Ca 1:11:00. Senere ble Chávez gjenvalgt i 2006 (med 63 prosent av stemmene). I 2007 tapte han en folkeavstemning 
(mot 51 prosent) om en rekke grunnlovsendringer, blant annet opphevelse av forbudet mot å stille til valg som sittende 
president mer enn én gang (dvs muligheten til å sitte mer enn to perioder på rad). Da dette spørsmålet ble tatt opp til 
folkeavstemning igjen i 2009, vant Chávez-siden med klar margin, slik at han er valgbar også i framtiden.  
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kan ha interesse av å se hvordan Halvorssen forholder seg til fakta om et militærkupp i hans eget 

hjemland, der hans egne politiske allierte var involvert.  
 

HALVORSSENS PÅSTAND 1: CHAVEZ GIKK AV 
I sin prosedyre for at Leopoldo López og Marcel Granier ikke var tilhengere av militærkuppet, 
framsetter Halvorssen en påstand om at Hugo Chávez gikk av frivillig: «Chavez did resign».37 
Dette var riktignok kuppmakernes påstand den gang, i 2002. Men den blir ikke nødvendigvis 

sann av den grunn.  
 
Det kan synes som Halvorssen tar sjansen på at hans norske lesere ikke kjenner til den 
overveldende dokumentasjonen for at Chávez ikke «gikk av». Vi nevner følgende punkter.  
 

1.Chávez nektet å signere og kalte avsettelsen «et statskupp». Ifølge Venezuelas grunnlov skal en 

sittende presidents avgang kunngjøres av presidenten overfor Nasjonalforsamlingen og så skal 
visepresidenten innsettes. Intet av dette skjedde.  
 
En skriftlig avgangserklæring gitt under væpnet press ville ikke vært noen grunnlovsgyldig 
avgang, men heller ikke noen slik erklæring ble gitt. I boken Halvorssen selv framhever som den beste 
om disse hendelsene, står det hvordan Chávez valgte å la seg føre ut av presidentpalasset til en 

militærbase, framfor å ty til våpen og risikere blodbad, og hvordan han deretter forhandlet med 
de militære toppfolkene om sin skjebne. Utfallet beskrives slik:  

 
«I am not going to resign,» Chávez said […]. Then Chávez turned to Admiral Ramírez Pérez. «You, 

Admiral, are making a coup d’état against a president».
38

 

 

De militære lederne forsøkte å presse presidenten på ny. Bokens forfatter Brian Nelson forteller 
det videre forløpet slik: 
 

«I’m not signing anything,» Chávez said, then repeated: «I am in your hands and you can o with me 
whatever you think is convenient.» 
 «Then I am informing you that from this moment you are in the custody of the national armed 

forces,» replied [hærsjef] Vásquez Velasco. The negotiations were over.
39

  

 
Vi kan ikke vite at ordene falt nøyaktig slik, men dette er altså gjengivelsen i boken Halvorssen 

selv anbefaler som «the best single book» om temaet. Og her ser vi at presidenten selv omtaler 
hendelsen, mens den pågår, som et militærkupp. Likevel vil Halvorssen ha sine norske lesere til å 
tro at «Chávez did resign». 
 
2. Presidentens datter avviste at han hadde gått av: Etter bortføringen av presidenten  
datteren til Hugo Chávez et videoopptak der hun kunngjorde at generalenes påstand var løgn: 

Presidenten hadde ikke gått av. Dette hadde hun fått vite av Chávez selv, som klarte å få ut en 
telefonsamtale til datteren kort tid etter han ble satt i varetekt av kuppmakerne.40 Denne videoen 
ble gitt til Marcel Graniers TV-kanal RCTV. Nyhetssjefen mente dette var nyheter, og ville sende 
innslaget. Ledelsen nektet ham å slippe denne kjempesaken til på luften. Dette har nyhetssjefen, 
som senere sa opp i protest, selv fortalt (mer om dette i delen om Marcel Granier i dette notatet). 
At budskapet fra den folkevalgte presidentens datter ble sensurert vekk for Venezuelas 

befolkning under militærkuppet betyr heldigvis ikke at denne sannheten også kan  
sensureres vekk overfor norske menneskerettighetsmiljøer i dag.  
 

3. Riksadvokaten avviste at presidenten har gått av: Også riksadvokat Isaias Rodriguez fikk vite at 
presidenten erklærte at han ikke hadde gått av. Han visste massemediene ikke ville slippe til 
denne informasjonen, så han kalte inn til en pressekonferanse 12. april klokken 14 hvor han 

angivelig skulle kunngjøre sin egen avgang. Da han i stedet tok ordet og fortalte TV-seerne på 
direkten at presidenten ikke hadde gitt noen erklæring om sin avgang, at «President Chávez er 
fortsatt Venezuelas president»,41 kuttet flere av de private TV-kanalene sendingen og satte tilbake 
til forfjamsede programledere i studio.42 
 

4. The New York Times fastslår at Chávez ikke gikk av: Gjennom militærkuppets første døgn, 

hadde kuppmakerne støtte fra Bush-regimet i Washington. Den amerikanske Kongressen ble 

                                                
37 Thor Halvorssen’s Response, s. 19. 
38 Nelson, s. 177. 
39 Nelson, s. 180. 
40 Dette ifølge presidentens egen gjengivelse av hendelsene, som er referert på Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d%27%C3%A9tat_attempt 
41 Se filmen X-ray of a lie, ca 1:05. http://video.google.com/videoplay?docid=-3378761249364089950# 
42 Referert på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d%27%C3%A9tat_attempt 
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foret med kuppmakernes påstand om at president Chávez hadde «gått av». Dette ble noen dager 

senere omtalt som følger i The New York Times: «Administration officials notified members of 
Congress on Friday that Mr. Chávez had resigned. The report was erroneous»*.43 
 

HALVORSSENS PÅSTAND 2: CHAVEZ BEORDRET DRAP 
Det er et uomtvistelig faktum at et tosifret antall sivile demonstranter ble drept i Caracas sentrum 
11. april 2002 og at dette ble brukt som begrunnelse for kuppet mot presidenten. Men hva 

skjedde – hvem utløste drapene? Thor Halvorssen forteller sine norske lesere følgende historie: 
«Radio orders to shoot were given by president Chávez. 23 people were killed. The government 
of Chávez asked for the president‘s resignation and he gave it.» 44 Dette er identisk med hva 
kuppmakerne fortalte befolkningen da presidenten ble satt i arrest. Men sannheten er ikke så 
enkel. 
 

Dette er ikke stedet for å gjennomgå hele den omfattende og ofte hissige litteraturen om hva som 
egentlig skjedde. Noen mener drapene var regjeringens forsøk på å skyte folkelige protester i 
senk, andre at kuppmakerne sto bak skytingen for å gi kuppet et påskudd. Noen ble også drept i 
skuddvekslinger mellom politi og regjeringstilhengere, der begge parter påstår de handlet i 
selvforsvar. Det store mysteriet er fortsatt de angivelige snikskytterne – hvor var de og hvem 
hadde beordret dem? 

 
Vårt anliggende her er ikke å bestemme sannheten om alt som skjedde, men å ta med noe av 
informasjonen Thor Halvorssen valgte å ikke gi sine norske lesere.  
 

1. «Radio orders to shoot were given by president Chávez». Denne påstanden står i Halvorssens 
notat (som så mange andre) helt uten kildehenvisning eller dokumentasjon. Vi gjetter derfor at 

påstanden viser til at presidenten ba om iverksettelse av hovedstadens militære beredskapsplan 
(Plan Ávila) som foranstaltning mot et mulig militærkupp. Chávez selv sier han beordret Plan 
Avila «when I was informed by the intelligence community in the military and the DISIP 
[sikkerhetspolitiet] that an insurrection was under way».45  
 
Det er en grov virkelighetsfordreining å omskrive dette til: «Orders to shoot were given by 

president Chávez. 23 people were killed». Man kan vanskelig klandre en demokratisk, lovlig 
innsatt regjering for å aktivere en beredskapsplan når den står overfor opptakten til et tungt væpnet 
militærkupp. Og Plan Avila er ikke synonymt med «orders to shoot» slik at sivile må dø. Ifølge 
Wikipedia har regjeringens tilhengere påpekt at denne beredskapsplanen også ble aktivert under 
besøket fra Paven, helt uten noen som helst skyting.46 Forfatter og Venezuela-ekspert (pro-
Chávez) Gregory Wilpert påpeker at general Jorge García Carneiro, som forsøkte å iverksette 

bereskapsplanen, sier Plan Ávila anno 2002 «was intended only to protect vital government 
buildings-in this case Miraflores, which Chávez believed opposition demonstrators meant to 
storm by force.»47 
 
Hvis Halvorssen sitter inne med håndfast dokumentasjon for at Chávez beordret drap på sivile, 
oppfordrer vi ham til å legge fram denne overfor både sine norske lesere og ikke minst i 

Venezuela, hvor den garantert vil vekke oppsikt. 
 

2. Påstander om «morderen Chávez» er trukket tilbake. Halvorssens framstilling ligner påstander 
som ble fremmet av kupptilhengere, men senere trukket tilbake. Også mannen Halvorsen med 
Oslo Freedom Forum hyller som «Hero of Human Rights» – hans fetter Leopoldo López – 
hevdet under kuppet at den folkevalgte presidenten var en «morder», men har senere gått bort 

fra denne påstanden.  
 
31. august 2007 ble López spurt om denne anklagen i et TV-intervju på Canal 8. Da unnskyldte 
han anklagen med at «det var en dag fylt med mye følelser». Han vedgikk at det var «en feil» å 
beskylde Chávez for å stå bak drapene.48 Hvis man ikke lenger hevder dette i Venezuela, hvorfor 
velger man å hevde det i Norge? 

 

3. CNNs reporter: Kuppmakerne visste om dødsfallene på forhånd. Dette er som sagt ikke stedet 
for å gjennomgå hele striden om hva som skjedde da rundt 20 mennesker mistet livet 11. april 

                                                
* «Erroneus = wrong/incorrect 
43 http://www.nytimes.com/2002/04/17/world/us-cautioned-leader-of-plot-against-chavez.html?pagewanted=1 
44 Thor Halvorssen’s Response, s. 18-19.  
45 Nelson, s. 232. 
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_%C3%81vila 
47 http://www.forumdesalternatives.org/EN/print.php?type=A&item_id=6356 
48 http://www.aporrea.org/oposicion/a41215.html 
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2002. Men når Halvorssen hevder å opplyse sine norske lesere, er det påfallende hvilke viktige 

opplysninger han velger å utelate til fordel for sin enkle propagandasannhet.  
 
I juli 2002 sitter CNNs Venezuela-reporter Otto Neustaldt framfor en forsamling ved Universidad 
Bicentenaria de Aragua vest for hovedstaden Caracas og forteller om det dramatiske døgnet da 
Chávez overga seg til de militære styrkene. Kvelden før den store demonstrasjonen som skal ende 
i vold og deretter presidentens overgivelse får CNNs mann en telefon fra noen innen militæret. 

De forteller ham hva som kommer til å skje dagen etter. Og nå, noen måneder senere, sitter Otto 
Neustaldt og forteller den utrolige historien til journalistikk-forumet ved dette universitetet, 
kanskje uvitende om at det hele blir spilt inn på video.  
 
CNNs reporter forteller om innholdet telefonsamtalen kvelden før kuppet. «Otto, i morgen 

kommer en video med Chávez. Demonstrasjonen vil gå mot presidentpalasset Miraflores, det vil 

bli noen dødsfall og så vil en gruppe på 20 militære kreve presidentens avgang». Ifølge Neustaldt 

hadde de militære forberedt sendingen dagen etter som «et signal for at det militære opprøret 

skulle få støtte andre steder i landet». Kuppmakerne ønsket CNNs hjelp til å få budskapet ut. 

Neustaldt sa ikke nei til en slik sak. Morgenen etter ringer de igjen, forteller han, og sier:  

 
Vi er ikke lenger sikre på om det blir 20 militære som kommer til å gjøre opprør, men det vil fortsatt 
være et betydelig antall høye offiserer som vil be om Chávez' avgang og alt går som planlagt: Det 
kommer en video, noen dødsfall, og de militære vil ta ordet. 

 

CNNs mann møter deretter disse militære lederne, som venter på øyeblikket da de skal gå ut mot 
landets president. Neustaldt oppholder seg sammen med dem i timene fram mot den store 
demonstrasjonen og skuddene som skal falle. Erklæringen til offiserene er ferdigskrevet, med 
henvisning til sivile dødsfall, allerede før dødsfallene finner sted. Otto Neustaldt, som i sin 
beretning ikke virker som han hadde noe imot kuppmakernes planer, er oppsatt på at alt skal gå 
knirkefritt når de kommer på luften og offiserene skal gi befolkningen det alvorlige budskapet 

om at de har vendt seg mot landets valgte leder. Derfor foreslår han at de militære mennene skal 
gjøre en prøveopplesning av erklæringen, mens de venter. Og offiserene gjør sin 
prøveopplesning. Den filmes. Ifølge Neustaldt skjedde opptaket før de første dødsfallene var 
rapportert.  
 

4. Diktaturminister bekrefter Neustaldts historie: Vel så oppsiktsvekkende er at det sentrale 

momentet i Otto Neustaldts beretning stadfestes i et intervju av en av de mest sentrale 
kuppmarkene ga til den private TV-kanalen Venevision da Chávez var ført vekk og kuppmakerne 
trodde seieren var sikret.  
 
Carmona-diktaturets forsvarsminister Hector Ramirez Perez sa til Venevision at «heldigvis hadde 
vi CNN med oss her» og at «gjennom CNN skulle vi få ut videoen» (med offiserene som gikk ut 

mot landets president). Han vedgikk i samme intervju at «vi uttalte oss før de første drepte».49
 

Ingenting av dette forteller Thor Halvorssen sine norske lesere. Han klarer seg med å gjenta 
militærkuppets påskudd: «Orders to shoot were given by president Chávez. 23 people were 
killed». Spørsmålet er om Halvorssen når han skriver dette er en bredt orientert 
menneskerettighetsforkjemper eller en målrettet aktør i maktkampen om Latin-Amerikas 
viktigste oljeland.  

 

HALVORSSENS PÅSTAND 3: REGJERINGEN BA CHAVEZ GÅ AV 
Halvorssen hevder videre at det var presidentens egen regjering som krevde hans avgang: «The 
government of Chávez asked for the president‘s resignation and he gave it.»50 Dette hevder 
Halvorssen helt uten noen kilde eller referanse. Så finnes det da heller ingen slik erklæring fra 
regjeringen. Videre hevder Halvorssen at forsvarsministeren til Chávez kunngjorde dette på TV: 
«The video of his defense minister making the announcement of his resignation is something the  

Chávez government wants to forget happened.»51  
 
Det er vanskelig å forstå hvorfor noen seriøs aktør på menneskerettighetsfeltet ville fremme slike 
påstander overfor sine norske lesere. De er med sikkerhet uriktige.  
 

1. Forsvarsminister Rangel ville slåss til siste kule: Chávez-regjeringens forsvarsminister José 

Vicente Rangel opptrådte helt definitivt ikke framfor noe kamera med noen kunngjøring av 
presidentens avgang. Han befant seg inne i presidentpalasset sammen med Chávez og øvrige 
regjeringsfolk. Ifølge Halvorssens favorittbok om kuppet, uttalte Rangel «Presidente, we must 

                                                
49 http://www.urru.org/11A/interpelaciones/HR4.htm 
50 Thor Halvorssen’s Response, s. 19. 
51 Thor Halvorssen’s Response, s. 19. 
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resist to the last bullet.»52 Dette er også hva daværende forsvarsminister Rangel selv har fortalt i 

etterkant:  
 

Min posisjon var den hardeste. Jeg var tilhenger av å stå i mot i palasset, å be kuppmakerne dra til 
helvete og nekte å godta deres ultimatum [...] Jeg sa til min sønn Pepe, som var sammen med meg 
hele tiden «Dra du, for her kommer vi til å dø». […]Jeg ringte til [ektefelle] Anita [og sa] «Det ser ut 
til at alt er tapt [...]du kommer til å bli enke og uten sønn». Min posisjon var å sette motet over 
fornuften. […] Den som hadde rett var han [Chávez]. Det var ikke tidspunktet for å ofre seg, man 

måtte for enhver pris unngå et blodbad.
53

 

 

Likevel hevder Thor Halvorssen overfor sine norske lesere at forsvarsministeren kunngjorde 
presidentens avgang på TV. 
 
2. Miljøvernminsteren sa «dette er et kupp»: Det finnes TV-opptak fra inne i 
presidentpalasset som viser timene fram til Chávez blir ført vekk. Dokumentaren «The revolution 
will not be televised» viser hvordan miljøvernministeren rundt 03:30 kommer med tårer i øynene 

ut fra et møte (trolig med Chávez og militære ledere).  
 
Miljøvernministeren forteller forsamlingen av ministre og andre som stod Chávez nær følgende: 

«Det er nå klart at dette er et statskupp. Presidenten har avvist å gå av. Han er tatt til fange. Dette 

er et statskupp. La verden få vite det.» Hun gråter. Mange av de tilstedeværende gråter. De 

roper: «Dette er et statskupp!» Skal dette forestille en regjering som har bedt presidenten gå av?  

 
Hadde ikke det irske dokumentarteamet vært til stede disse dramatiske timene, ville kanskje 
aktører som Thor Halvorssen lyktes bedre med påstander som at Chávez gikk frivillig etter at 
regjeringen ba ham om det. Men filmen fins tilgjengelig og opptakene ligger på Youtube.54 
 

3. Generalinspektørens kunngjøring 

For ordens skyld: Det ble gitt en kunngjøring på Venezuelas TV-kanaler om at Chávez hadde gått 
av. Ikke av noen statsråd, men av landets høyeste militære tjenestemann, generalinspektør for de 
væpnede styrker Lucas Rincón Romero.  
 
Det er godt mulig Rincón trodde at Chávez hadde gått av eller ville gå av. Ifølge Chávez egen 
gjengivelse, ga presidenten en åpning for å erklære sin avgang natt til 12. april da hovedstaden 

var beleiret og landets militære overkommando truet med å angripe presidentpalasset fra luften 
hvis presidenten ikke ville gå av. Imidlertid stilte Chávez klare vilkår for en mulig avgang. Disse 
kan ha vært reelle, de kan ha vært en metode for å kjøpe seg tid. Presidenten forhandlet med de 
militære topplederne. Og som vi har sett: Han nektet å signere noen avgangserklæring. I 
mellomtiden hadde Rincón gitt sin erklæring på TV. Den ble brukt for alt den var verdt av 
kupptilhengerne, men den medførte ikke riktighet. 

 

THOR HALVORSSENS HOLDNING TIL DEMOKRATIET 
Påstanden om at presidenten hadde gått av var den viktigste løgnen kuppmakerne serverte 
Venezuelas befolkning under militærkuppet. Thor Halvorssen velger den dag i dag å stå fast på 
kuppmakernes versjon. Det kan være at han gjør dette i god tro. Han kan ha festet seg ved 
generalinspektør Rincóns utsagn på TV og avisenes forsideoppslag den gang om presidentens 
avgang og deretter avfeid alle andre fakta som propaganda fra Chávez-tilhengernes side. Gitt et 

slikt, kanskje usannsynlig, utgangspunkt, vil det ikke være bevisst historieforfalskning Thor 
Halvorssen bedriver. En slik framstilling reiser imidlertid spørsmål om hvordan han forholder seg 
til demokrati og menneskerettigheter: Sett at Chávez virkelig «did resign»: Var hendelsen da ikke et 
statskupp? 
 
Omstendighetene var som følger: President Chávez var folkevalgt, med klart flertall i to 

påfølgende valg. Han hadde utfordret mektige næringslivsinteresser og provosert USA gjennom 
sin politikk. Illojale generaler ville avsette den folkevalgte presidenten. De brukte en gigantisk 
demonstrasjon med bred deltakelse, primært fra hovedstadens middelklasse, mobilisert av elitene 
innen næringsliv, mediekonsern og fagforeningsbyråkrati som anledning (ifølge deres egen 
beretning) til å sette inn de militære styrkene mot presidenten. Her følger noen elementer av det 
militære presset som ble bygget opp mot presidenten:  

 

 

                                                
52 Nelson, s. 145.  
53 Elizalde og Baez  
54   
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1. Den store planen var å «først få massiv støtte fra sivilsamfunnet, fra det demokratiske samfunn 

generelt og så gå over til å bruke de væpnede styrker.»55 

 
2. Gjennom massemediene opplyste militære ledere at mulige fluktruter for presidenten ble 
stengt av. Oberst Marcos Salas rapporterte fra flyplassen La Carlota, nær presidentpalasset: 
«Det vi tar i mot nå er [artilleri]helikoptre som støtter regjeringsjuntaen og som kommer fra 
Puerto Cabello […] Det finnes ingen måte å komme ut herfra. Vi har sperret av med alle 
kjøretøyene i tilfelle presidenten kommer for å flykte fra La Carlota. Han [Chávez] kommer ikke 

ut!»56   
 
Videre fortalte oberst Marcos Salas om den internasjonale flyplassen Maiquetia ved Caracas: 
«Regjeringsjuntaen ledet av viseadmiralen har satt marineinfanteriet i kontroll over Maiquetia.»57 
 
3. Da det ble klart at en militær leder som var lojal til regjeringen forsøkte å forsvare 

presidentpalasset med tanks, rykket general i nasjonalgarden Alberto Camacho Kairuz sammen 
med flere militære kuppmakere ut på TV-kanalen RCTV og advarte dem som forsvarte den valgte 
presidenten mot «blodbad». Han fortalte befolkningen at «hele landet er under de væpnede 
styrkers kontroll, her finnes ingen motstand, landets regjering har forlatt sine poster» og fastslo at 
enhver motstand ville være «meningsløs».58  
 

4. På dette tidspunktet hadde kuppmakerne «panseravdelinger klare til å angripe 
presidentpalasset» dersom makten ikke ble «overgitt frivillig,» ifølge den sentrale kuppaktøren 
kontreadmiral Molina Tamayo. Han fortalte at kvelden 11. april «ble det lagt mye press» på 
Chávez for at han skulle signere på sin avgang. Molina Tamayo forklarte at planen var å, om 
nødvendig, ta presidentpalasset «med makt»: «General Enrique Medina Gómez og general 
Gonzalez Gonzalez skulle gå ut med en gruppe tanks».59 

 
5. Truslene ble framsatt i klartekst på TV-kanalen Venevision. Her fra et intervju med viseadmiral  
Héctor Ramírez Pérez, som skulle bli juntaens forsvarsminister: 
 
– Vi venter på at presidenten skal gå av [...]  

– Men tror de fortsatt at presidenten vil unngå mer blod? 

– Vi gir ham muligheten. Hvis ikke blir vi nødt til å gjennomføre den militære operasjonen.  

 
Ramírez Pérez presiserte at dette dreide seg om en «kirurgisk operasjon» rettet mot selve 
presidentpalasset.60  
 
6. Da presidenten åpnet for å overgi seg, var det av betydning for kuppmakerne at han skulle 

signere en avgangserklæring, så de kunne fri seg fra anklager om militærkupp. Da Chávez likevel 
nektet å signere, truet flyvåpenet med å sende F16-fly for å smadre presidentpalasset Miraflores, 
hvor en god del mennesker ennå befant seg. Dette gjengis slik i boken The Silence and the Scorpion: 
 
The airforce general was enraged and made it clear that if Chávez wasn’t out of Miraflores 

[presidentpalasset] in a hurry, he would demolish the palace with his squadron of F-16s. He gave 

the president fifteen miutes.
 61

 

 

Ifølge samme bok, s  generalene som holdt Hugo Cháves at «It was obvious that he was very 
concerned about being killed.»62  
 

 
Dette var altså situasjonen. Prio-forsker Wenche Hauge oppsummerer:  
 

Kva var det eigentleg Chávez gjorde? Under trusslar frå kuppmakarane om å bombe 
presidentpalasset, der regjeringsmedlemmar var samla inne, og sivile Chávez-tilhengjarar var samla 

                                                
55 Som fortalt av kontreadmiral Carlos Molina Tamayo, som var aktiv under kuppet og fikk en høy militær stilling i det 
kortvarige militærdiktaturet). Se film, 4:37–6:06: http://vimeo.com/11150995 (Hentet fra den  
irske dokumentaren «The revolution will not be televised» (2003).) 
56 
57  
58 Se film, 3:43–4:36: http://vimeo.com/11150995 
59 Kontreadminral Carlos Molina Tamayo på Venevisions program 24 Horas, 12. april, gjengitt i Villegas, s. 272. 
60 Villegas  
61 Nelson, s. 171. 
62 Nelson, s. 171. 
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utanfor, overgav Chávez seg for å unngå eit blodbad. Det greidde han. Chávez nekta imidlertid å 

underskrive på at han skulle ha gått av.
63

 

 
Men sett at landets president, i denne situasjonen, hadde signert en avgangserklæring: Ville dette 

da vært et demokratisk akseptabelt maktskifte? Ville en norsk statsministers avgang ikke vært et 

militærkupp hvis statsministeren signerte under trussel om at kampfly ville smadre bygningen 

med Statsministerens kontor?  

 

Det hadde vært interessant å se en menneskerettighetsforkjemper som Thor Halvorssen 
reflektere over dette. Men hans notat yter ikke leserne noen som helst drøftelse av det 

menneskerettslige aspektet ved de ekstreme voldstruslene som ble framsatt overfor den 
folkevalgte presidenten og alle som befant seg inne i presidentpalasset. Alt Thor Halvorssen har å 
si om saken er at «Chávez did resign».  
 

Vi tror en slik demokratiforsåelse som kommer til uttrykk her er lite egnet til å styrke Thor 

Halvorssens troverdighet som en seriøs samarbeidspartner for norske organisasjoner på 

menneskerettighetsområdet.  

 
Det gjør heller ikke hans påstander om at den folkevalgte presidenten «gikk av» etter anmodning 
fra egen regjering. Dette er rett og slett usant. 
 
 

 

LEOPOLDO LOPEZ OG 
MILITÆRKUPPET I 2002 
Dette kapitlet dokumenterer en rekke handlinger som viser at López var en aktiv tilhenger av kuppet mot den 
folkevalgte presidenten, blant annet ved å lede en ulovlig arrestasjon av Venezuelas justisminister. Videre 
gjennomgås López bortforklaringer én for én.  
 

eopoldo López Mendoza opptrådte som «Hero og Human Rights» under Oslo Freedom 
Forum i både 2009 og 2010. Han er også en profilert anti-Chavistisk politiker og mulig 

presidentkandidat i Venezuela, samt Thor Halvorssens fetter (selv om Halvorssen og López 
sjelden anvender sitt felles etternavn, Mendoza).  
 
López var i 2002 ordfører i den selvstyrte hovedstadsbydelen Chacao – en av de rikeste 
kommunene ikke bare i Venezuela, men hele Latin-Amerika. Han representerte partiet Primero 
Justicia, som fikk finansministerposten under det kortvarige militærdiktaturet til Pedro Carmona. 

Som ordfører disponerte López en egen væpnet politistyrke kalt Polichacao. Han framsto 
gjennom hele prosessen  tilhenger og medløper for militærkuppet mot Venezuelas folkevalgte 
president.  
 

LEOPOLDO LOPEZ’ HANDLINGER UNDER MILITÆRKUPPET 
Manifest Analyse har stilt spørsmålstegn ved seriøsiteten i å hylle López som «Hero of Human 

Rights» på grunn av hans dokumenterte handlinger i forbindelse med militærkuppet. Blant disse 
finner vi: 
 

• López krevde oppløsning av demokratiets organer: Kort tid før den voldelige bortføringen av 
landets lovlig valgte president, stilte Leopoldo López på TV sammen med sin partileder og en 
rekke menn fra partiet Primero Justicia og forlangte at alle landets demokratiske institusjoner 

skulle oppløses. Leseren oppfordres til selv å se dette opptaket.64 Primero Justicia gjentok kravet 
om oppløsning av nasjonalforsamlingen den 12. april, dagen etter at Chávez forsvant.65  
 
• López arresterte justisministeren midt under militærkuppet: Dagen etter bortføringen av 
presidenten kommanderte López sin lokale, væpnede politistyrke til å arrestere landets lovlig 
innsatte justisminister – Ramón Rodríguez Chacin – i hans hjem, selv om denne adressen lå 

utenfor myndighetsområdet (jurisdiksjonen) til Polichacao-styrken. López deltok personlig i 
arrestasjonen. I et TV-intervju på stedet beskriver López hvordan han selv var med og brøt opp 

                                                
63 http://www.dagbladet.no/2010/07/13/kultur/debatt/debattinnlegg/politikk/oslo_freedom_forum/12542520/ 
64  Se film, 1:32–2:16: http://vimeo.com/11150995 (lastet ned fra dailymotion.com). 
65 Se film, 11:00-12:00: http://www.dailymotion.com/video/xcxkkm_primero-justicia-y-globovision-12-a_news 
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døren hjemme hos justisministeren som skulle arresteres.* Også arrestasjonen av justisminister 

Chacín og intervjuet med López på stedet bør leseren selv se opptakene av.66  
 

• Deltok i «feiringen» på TV sammen med militær kuppleder: Etter kupphandlingene – da 
presidenten var bortført og Carmona innsatt som diktator – opptrådte López sammen med 
representanter for kuppmakerne på TV. I TV-kanalen Venevisions program 24 Horas satt López 
sammen med blant andre kontreadmiral Carlos Molina Tamayo i en samtale som forløp med smil 

og latter. Carlos Molina Tamayo var ikke bare en av de militære frontfigurene for kuppet og aktiv 
i å lede demonstrasjonen 11. april til konfrontasjon, men ble også utnevnt av diktator Pedro 
Carmona til en høy militær stilling i det kortvarige diktatorregimet (sjef for «Casa Militar»).67 
Kuppmaker Molina Tamayo beskrev i denne samtalen den store «planen» som nå var 
gjennomført – den væpnede bortføringen av Venezuelas folkevalgte president. Også dette 
innslaget kan leseren se selv, på manifestanalyse.no.68 

 

LEOPOLDO LOPEZ’ FORKLARING 
Diktaturet til Pedro Carmona falt og militærkuppet ble fordømt over hele verden, også av Det 
Hvite Hus (som mens diktatoren hadde makten, derimot valgte å anerkjenne Carmonas regime 
og støtte kuppmakernes historie om «Morderen Chávez»). Carmonas forsøk på militærdiktatur 
foraktes av de brede lag i Venezuela og det er meget forståelig at Leopoldo López vil distansere 

seg fra Carmona og hans regjering.  
 
Det oppsto også raskt motsetninger mellom diktatoren Carmona og mange av dem som først 
støttet den ulovlige maktovertakelsen. Da Carmona ble innsatt som diktator gjorde han flere feil 
som, ifølge Wikipedia og en rekke kilder, skapte motsetninger mellom hans regime en god del 
anti-Chavister som i første fase var tilhengere av kuppet mot den folkevalgte presidenten.69 Det er 

godt mulig at Leopoldo López er blant disse. Det er like fullt et faktum at hans parti Primero 
Justicia, som han var med på å grunnlegge, fikk finansministerposten under det kortvarige 
diktaturet. Det er også et faktum at han var med på å kreve demokratiske organers oppløsning. 
Det er et faktum at han arresterte den lovlig innsatte justisministeren mens militærkuppet pågikk. 
Det er et faktum at han deltok smilende sammen med den ledende kuppoffiseren Molina 
Tamayo på TV dagen etter avsettelsen av presidenten, i et program der deltakerne gratulerte 

hverandre med innsatsen.  
 
I «Thor Halvorssen’s Response» gjengis Leopoldo López prosedyre til fordel for seg selv. Den ble 
også ble trykket i Dagbladet. Her presenterer López den samme gjengivelsen av kupphendelsene 
som Thor Halvorssen:  
 

On the 11 of April of 2002, President Chávez knew that more than one million peaceful 
demonstrators (I was one of them) were headed to the presidential palace to ask for his resignation. 
He ordered the demonstrators shot. 23 people were killed that day. I knew several of those killed. 
They were my friends. Because of what happened, his own cabinet asked for his resignation. Chávez’s 
defense minister, General Lucas Rincon, announced the resignation on that same day, April 11, in a 

televised news broadcast
70

. 

 
Denne framstillingen har vi gått kritisk gjennom i foregående del av dette notatet. Påstanden om 
at det var regjeringen som ba Chávez gå av er usann, Rincon var slett ikke forsvarsminister (men 
øverste militærbefal) da han kom med sin TV-kunngjøring, og påstanden om at presidenten 

beordret drap på sivile er en udokumentert anklage fra militærkuppets ledere og medløpere.  
 
Når det gjelder López’ egen involvering i forbindelse med kuppet, kommenterer eller benekter 
han verken at han(sammen med resten av ledelsen i Primero Justicia) krevde nettopp den 
avsettelsen av demokratiske myndigheter som kuppmakerne gjennomførte. Han benekter heller 

                                                
* Det er viktig å være klar over hva slags situasjon denne arrestasjonen fant sted under: Det foregikk politisk forfølgelse og 
López’ parti Primero Justicia deltok aktivt i klappjakten på den ulovlig avsatte regjeringens medlemmer. Ordføreren som 
deltok i arrestasjonen av justisminister Chacin sammen med López, hans partifelle Henrique Capriles Radonsky, kastet 
seg også inn i jakten på visepresidenten, mannen som etter grunnloven skulle ta over som president hvis Chávez virkelig 
hadde gått av (og som senere ble innsverget som midlertidig statsleder i presidentens fravær, da Chávez var bortført). Da 

Primero Justicia-ordfører Radonsky og mobben hans mistenkte at visepresidenten hadde søkt tilflukt i Cubas ambassade, 
kuttet de strømmen til bygningen, stengte vanntilførselen og lovet å sulte ut visepresidenten inntil de fikk klørne i ham. 
Hadde Lopez’ partifeller lyktes i dette, ville ikke den lovlige regjeringen hatt noen visepresident til å fylle maktvakuumet 
etter den bortførte presidenten da de gjenvant kontroll over presidentpalasset (han befant seg imidlertid på annet sted). 
(Se Nelson s. 186 og   
66 Se film, 0:20–1:32: http://vimeo.com/11150995. (Opptak fra den private kanalen RCTV, lastet ned fra Youtube). 
67 http://www.elpais.com/articulo/internacional/Militares/militares/Venezuela/elpepiint/20020421elpepiint_5/Tes 

68 Se film, 4:37–6:06: http://vimeo.com/11150995. López vises til venstre i bildet ved 5:00, 5:22 og 5:53. (Gjengitt i den 
irske dokumentaren «The revolution will not be televised» (2003).) 
69 http://en.wikipedia.org/wiki/2002_Venezuelan_coup_d%27%C3%A9tat_attempt 
70 Thor Halvorssen’s Response, s. 23.  
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ikke at hans eget parti besatte finansministerposten under Carmonas diktatur. Den eneste 

hendelsen López går inn på, er arrestasjonen av justisminister Rodriguez Chacin 12. april 2002: 
 

Rodriguez Chacin, was trapped in an apartment after being identified by one of his neighbors. 
Hundreds of people had arrived and began chanting that he (like Chávez) be held responsible for 
the shooting of innocent civilians. The trapped minister called the police and requested my 
presence. Law enforcement in municipalities in Venezuela is unlike policing in Norway—the Mayor 
is in charge of the administration of the local police. I arrived there and was able to calm the crowd. I 
entered the apartment and spent several hours with Rodriguez Chacin. I promised him that the 
crowd would not harm him. I knew there was a chance that a lynch mob might form and break their 
way into that apartment – he could be physically harmed. A judge and a district attorney then issued 
a judicial warrant ordering his arrest in light of the killings that had occurred the day before. At that 
moment I had the legal obligation to approve the local police’s detention of the justice minister and 

hand him over to the judicial authorities.
71

 

 
Slik López framstiller det, var han ikke delaktig i den væpna politiske forfølgelsen av landets 
lovlig innsatte regjeringsmedlemmer som fant sted under militærkuppet, men derimot en slags 
redningsmann for justisminister Chacín. Det er flere problematiske sider ved denne 
framstillingen.  
 

PROBLEMER VED LEOPOLDO LOPEZ’ FORKLARING 
• López’ handlet utenfor loven og uten for sin politistyrkes område: Lopez hevder han hadde en 
rettslig plikt til å godkjenne den lokale politistyrkens arrestasjon av justisministeren, men 
unnlater å nevne at bare Høyesterett etter grunnloven kan tillate arrestasjon av en minister. Noen 
slik tillatelse hadde ikke Høyesterett gitt. López nevner heller ikke at han ved denne 
arrestasjonen ledet sine væpnede politimenn utenfor denne politistyrkens jurisdiksjon. Leiligheten 

hvor justisministerens ble sporet opp og arrestert tilhører området Baruta, ikke Chacao, der 
López og hans politistyrke hadde sitt lovlige aksjonsområde. Denne aktivismen utenfor egen 
jurisdiksjon og uten noen gyldig arrestordre kan tyde på en entusiasme for det pågående statskuppet 
som gikk noe ut over kun det å oppfylle ordførerens juridiske plikt.   
 
• Justisministerens vitnemål om anklagene Lopez’ handlet på grunnlag av: López hevder han bare 

oppfylte en juridisk plikt etter at justisministeren ble anklaget av rettslige myndigheter for 
medskyldighet i drap på sivile demonstranter. Dette står i kontrast til hva Chacín selv fortalte om 
arrestasjonen i sitt vitnemål 6. mai 2002:  
 

[Anklagene lød på] ulovlig besittelse av skytevåpen, og jeg viste en bæretillatelse som offiser i 
marinen der det tydelig var spesifisert at jeg hadde tillatelse til å ha skytevåpen, jeg viste 
identifikasjonen min fra DISIP [etterretningspolitiet] der det også står skrevet b retillatelse på 
skytevåpen, i flertall [...] De beskyldte meg for å ha tilegnet meg et kjøretøy som er tilordnet 
ministeren, og jeg viste dem at kjøretøyet var tilordnet [justis]ministeren samt den skriftlige 
utnevnelsen av meg som minister og jeg påpekte at det ikke fantes noe dokument der jeg ble fratatt 

vervet, i tillegg til at jeg understreket at presidenten aldri hadde gått av [...] Slik opptrer diktaturer.
72

 

 

Ulikt hva López hevder, var anklagene ifølge justisministeren selv ikke knyttet til skytingen mot 
sivile demonstranter, som var militærkuppets begrunnelse.  
 

• Justisministerens vitnemål om selve arrestasjonen: Mens López hevder hans rolle var å beskytte 
Chacín mot den voldelige mobben utenfor leiligheten, har justisministeren selv gjengitt et noe 
annet hendelsesforløp. Chacín forklarer at han bad López føre ham ut en bakvei for å unngå å 

bli utsatt for vold fra mobben som var samlet utenfor inngangsdøren. Som leseren selv kan se av 
TV-opptakene, valgte López valgte i stedet å føre ministeren ut på forsiden av huset, framfor TV-
kameraene og gjennom en ventende mobb som påførte ministeren slag mot hodet mens han var 
påført håndjern og dermed ute av stand til å bruke hendene til å beskytte hodet. 
 

• López’ egne utsagn på TV i forbindelse med arrestasjonen: Bildet López tegner av seg selv som 

en slags reddende engel står i grell kontrast til hvordan han opptrådte på Venezuelas TV-
skjermer i forbindelse med arrestasjonen av landets lovlig innsatte justisminister. López forteller 
at han og politifolkene brøt seg inn hos arrestanten «ved hjelp av låsesmed».73 Videre uttaler 
Leopoldo López om statsrådene som var under politisk forfølgelse fra militærregimet som var i 
ferd med å etableres: De var «veldig macho da de hadde makten, da skjøt de mot folket, men nå 
gjemmer de seg». Han forteller om den kommende politiske klappjakten: «Det kommer til å bli 

gjort en rekke ransakelser, man har bedt om assistanse som vi, som sikkerhetsorgan, må yte til 

                                                
71 Thor Halvorssen’s Response, s. 23. 
72 http://www.urru.org/11A/interpelaciones/RCh1.htm 
73 Se film, 0:20–1:32: http://vimeo.com/11150995 (Opptak fra den private kanalen RCTV, lastet ned fra Youtube). 



 

overgangsregjeringen, og dette er ikke over enda. Vi må fortsette arbeidet.» 
 
• Også blant anti-chavistiske politikere er det rettet kritikk mot López for denne handlingen. 
Eduardo Fernández, veteran fra det kristeligdemokratiske partiet Copei, uttalte i avisen El 
Universal om arrestasjonen López ledet: «Oppførselen til [de to ordførerne fra Primero Justicia] 
var kritikkverdig [...] i tilfellet arrestasjonen av justisministeren». Fernández understreket at han 

ikke støttet Chávez-allierte politikere som Chacín, men fastslo at «overgrep mot deres rettigheter 
[...] kan ikke forsvares».74. En slik prinsipiell holdning til demokratiske rettigheter kan vi ofte ta 
for gitt i Norge. Slik er det ikke i Venezuela.  
 

• López’ TV-opptreden sammen med kupp-admiral Molina Tamayo: Leopoldo López hevder han 
ikke var tilhenger av militærkuppet mot Venezuelas folkevalgte president i 2002. Det må bety at 

han var motstander av militærkuppet. Men det var det fint lite som tydet på mens kuppmakerne 
hadde makten. Dette kan leserne selv se på youtube eller manifestanalyse.no. Som nevnt satt 
López smilende i TV-studio sammen med den militære kupplederen kontreadmiral Carlos 
Molina Tamayo dagen etter bortføringen av landets folkevalgte president. På dette tidspunktet 
var parlamentarikere, ministre og andre politikere som motsatte seg militærkuppet på flukt fra 
kuppmakernes politi- og militærstyrker.  

 
I dette TV-innslaget forklarte kontreadmiralen hvordan sivilsamfunnets gatedemonstrasjon(der 

López var blant de politiske lederne) var ledd i kuppmakernes plan, med den militære innsatsen 

mot valgte myndigheter som neste ledd. López protesterte ikke på dette, men satt og smilte og 

nikket sammen med de øvrige seierherrene.  

 

I samme intervju ble det forklart hvordan de før nevnte TV-sendte truslene om militærkupp, som 
general Nestor Gonzales Gonzales framsatte 10. april, var en del av «el Plan» – truslene var 
nødvendige for å sikre at Chávez holdt seg i landet (han skulle egentlig på toppmøte i Costa 
Rica) slik at kuppmakerne kunne få satt ham i arrest 11. april. Hvis López var en motstander av 
dette militærkuppet, holdt han det godt skjult mens diktatorene hadde makten. Ikke på noe 
punkt under denne avslørende seansen der oppsiktsvekkende sider ved kuppmakernes 

hemmelige plan ble avdekket, gjorde han noen mine til protest – han virket ikke engang 
overrasket, av det vi kan se på de tilgjengelige opptakene. 

 
LEOPOLDO LÓPEZ OG DIKTATORENS DEKRET 
López mener han selv bare deltok i «a civic uprise»75 mot president Chávez, mens han holder 
kritisk avstand til «Carmona’s coup d’état».76 Dette er et skille som også Nelson trekker i boken 
The Silence and the Scorpion. Den konkluderer med at Carmonas handlinger «representet a 
coup within a popular uprising».77 Mange som deltok i styrtingen av den folkevalgte presidenten 
har etter kuppets sammenbrudd ønsket å distansere seg fra diktaturet, slik at Carmona sitter mest 

mulig alene igjen med svarteper. Det er også et faktum at flere som støttet avsettelsen av Chávez, 
blant annet innen den militære overkommandoen, vendte seg mot Carmona da de så hva slags 
regime han innførte, noe som var med på å gjøre comeback for Chávez mulig. Det er forståelig 
om López også ønsker å vise avstand til det universelt fordømte Carmona-regimet. Spørsmålet 
blir da: Hva var Leopoldo López sin holdning til nettopp de punktene hvor Carmona «gikk over 
streken» og ble fordømt – også av de som i utgangspunktet hadde støttet den voldelige  

avsettelsen av Chávez?  
 
Hvis vi holder utenfor at viktige aktører ble skuffet fordi de ikke fikk bestemte maktposisjoner, 
var det ikke minst følgende punkter i Carmona-dekretet78 mange innen opposisjonen mot Chávez 
fant uakseptable og grunnlovsstridige:  
 

1. Nasjonalforsamlingen ble oppløst 
2. Høyesterett ble oppløst  
4. Riksadvokaten ble avsatt 
4. Sivilombudsmannen ble avsatt 
5. Statslederen kunne avsette lokale folkevalgte* 

 

                                                
74 Villegas  
75 Leopoldo López, tale til Oslo Freedom Forum 2009, Youtube.  
76 Thor Halvorssen’s Response, s. 23.  
77 Nelson, s. 282.  
78 http://www.analitica.com/bitblio/carmona_estanga/decreto1.asp 
* Noen hevder lokale og regionale folkevalgte ble avsatt der og da, Carmona sier selv disse skulle sitte ut perioden de var 
valgt for (Nelson, s. 328). 
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Dette skapte reaksjoner, og ikke bare blant Chávez-tihengerne. Nesten alle partier protesterte 

mot stengingen av Nasjonalforsamlingen, som like fullt ble stengt.79 Nitten latinamerikanske 
presidenter fordømte ganske umiddelbart de udemokratiske handlingene.80 USAs ambassadør til 
Venezuela fortalte Carmona at å oppløse Nasjonalforsamingen var en stor feil, ettersom det brøt 
med grunnloven.81 Til og med cubansk-amerikanske Otto J. Reich, utenrikspolitisk hauk fra 
regjeringene Reagan, Bush og Bush Jr., ringte ifølge The New York Times til Carmona og ba ham la 
være å oppløse Nasjonalforsamlingen, fordi dette ville være «a stupid thing to do».82  

Hærens leder, general Vásquez Velasco, gikk ut på TV sammen med generalene som støttet ham 
og krevde Carmona-dekretet opphevet, gjenåpning av Nasjonalforsamlingen og respekt for 
Høyesterett.  
 
Det var altså mange som vendte seg mot det antidemokratiske programmet diktatoren Carmona 
forsøkte å gjennomføre. Var Leopoldo López blant dem? 

 
Faktum er at Leopoldo López kort tid før militærkuppet gikk ut på TV sammen med resten av 
partiledelsen i Primero Justicia, og stilte blant andre følgende krav: 

 
1. Oppløsning av Nasjonalforsamlingen 
2. Oppløsning av Høyesterett 

3. Riksadvokatens avgang 
4. Sivilombudsmannens avgang 
5. Presidentens og regjeringens avgang 

 
Carmona-dekretet var så å si en avskrift av «López-dekretet,» altså kravene framsatt av Leopoldo 

López og hans parti. De antidemokratiske tiltakene der Carmona «gikk for langt» var nettopp det 

som López hadde krevd.
*
 Primero Justicias representanter gjentok også kravet om 

Nasjonalforsamlingens avgang den 12. april, dagen etter at Chávez forsvant og samme dag som 

Carmona etterkom Primero Justicias ønske med sitt dekret.
83

  

 
Primero Justicia fikk finansministerposten i diktatorens regjering. Leopoldo López og hans parti 
var ikke blant dem som ble sjokkert over Carmonas diktatoriske tiltak. De oppfylte jo deres egne 

politiske krav.  
 
Det er sant at Carmonas dekret splittet fronten som sto mot Chávez. Men Leopoldo López befant 
seg ikke i den mer demokratiske enden av spekteret av folk som ville styrte president Chávez, han 
befant seg i den ekstremistiske enden. I denne alvorlige situasjonen for Venezuelas demokrati, 
plasserte Primero Justicia seg langt til høyre for både hærens overkommando, USAs ambassadør 

og en amerikansk hauk som Otto Reich.  
 
Leopoldo López påstand overfor norske lesere om at «I have never favored a different alternative 
to one that involves voting, democracy, and the people»84 er én ting, hans handlinger er noe 
annet.  
 

MENNESKERETTSLIG KRITIKK AV LOPEZ’ HISTORIE OM «MAKTVAKUUM» 
Fortsatt i 2010 holder Leopoldo López fast på en beskrivelse av kupphendelsene som mange, 
også innen opposisjonen mot Chávez vil ta avstand fra. I sin framstilling for norske lesere, skriver 
López om maktovertakelsen at «The vacuum of power left by the resignation of Chávez led to the 
creation of a de facto government, headed by trade federation leader Pedro Carmona.»85 Med 
påstanden om «maktvakuum» gir López støtte til kuppmakernes påstand om at president Chávez 

gikk av frivillig, mens han i virkeligheten ble tvunget med våpenmakt og aldri undertegnet noen 
avgangserklæring.  
 

                                                
79 Nelson, s. 203.  
80 Nelson, s. 219.  
81 Nelson, s. 220.  
82 http://www.nytimes.com/2002/04/17/world/us-cautioned-leader-of-plot-against-chavez.html?pagewanted=1 
* Unntaket er Carmonas punkt om lokale myndigheter. Dette bruker López til å framheve seg selv som offer for 
militærkuppet, ettersom han var bydelsordfører: Pedro Carmona «removed me, and all other elected officials, from our 
posts the moment he took power. Once Chávez returned to power on April 13, I was reinstated as Mayor». Så vidt vi vet, 
stemmer dette ikke. Lokale myndigheter ble ikke avsatt, men presidenten ble gitt en juridisk adgang til å erstatte dem 
(noe som selvsagt er ille nok). Forfatter Brian A. Nelson har forsøkt å oppklare dette, og Carmona svarer per epost at «the 

governors and local mayors were going to serve out their terms» (Nelson, s. 328).  
83 Se film, 11:00-12:00: http://www.dailymotion.com/video/xcxkkm_primero-justicia-y-globovision-12-a_news 
84 Thor Halvorssen’s Response, s. 24. 
85 Thor Halvorssen’s Response, s. 23. 



 

Denne historieskrivingen har mange innen opposisjonen i Venezuela gått vekk fra. Den 

velrenommerte menneskerettighetsorganisasjonen Provea,86 som er svært Chávez-kritisk, advarer 
mot bortforklaringer av militærkuppet med López’ begrep «maktvakuum». Provea skriver:  
 
«Tesen om «maktvakuum» hører sammen med en autoritær holdning og kan ikke aksepteres av 

noen som hevder å være demokrat». Provea understreker alvoret i spørsmålet: «Å påstå at det 

ikke fant sted noe statskupp i Venezuela handler om mye mer enn taktikk for opposisjon 

mot Chávez-regjeringen, det er å godta fremtidige statskupp.»
87 

 

 
TO UTGAVER AV LEOPOLDO LOPEZ? 
Det styrker ikke troverdigheten til Leopoldo López at han gir en annen framstilling overfor norske 
lesere enn han gjør hjemme i Venezuela.  

 
• Om arrestasjonen av justisminister Chacín: Til sine norske lesere skriver Leopoldo López at det 
var justisministeren selv som ba ham komme med politistyrken etter at ministerens bolig ble 
omringet av en fiendtlig menneskemengde:  
 

The trapped minister called the police and requested my presence. Law enforcement in 
municipalities in Venezuela is unlike policing in Norway—the Mayor is in charge of the 
administration of the local police. I arrived there and was able to calm the crowd.88 

 

Til den venezuelanske nasjonalforsamlingens undersøkelseskommisjon kort tid etter 
kupphandlingene forklarte López noe annet:  
 

Vi tok oss av en forespørsel, en telefonoppringning, som ble gjort av en nabo som ringte meg, som jeg 
har sagt ved flere anledninger, angående situasjonen med minister Rodríguez Chacin i en leilighet i 
Santa Fe.Her vil jeg gjerne at dette skal gjøres helt klart. Jeg har allerede gjort det svært klart hvordan 
jeg ble gjort oppmerksom på dette forholdet. Jeg ble oppringt av en nabo. NOTE HER 

 
Først sa han det var en nabo som ringte, nå sier López det var justisministeren selv. Hvorfor har 
López endret forklaring, hvis han mener det er uproblematisk at han satte landets justisminister i 
arrest? 
 
• Om «morderen» Chávez: Til sine norske lesere skriver López om 11. april at Chávez «ordered 

the demonstrators shot. 23 people were killed that day.» Men i hjemlandet har han forlengst gått 
tilbake på påstanden om at Chávez er en «morder». 
 
Under kuppet uttalte López at den folkevalgte presidenten var en «morder», og dette var også 
begrunnelsen for de militære kupphandlingene. 31. august 2007 ble López spurt om morder-
anklagen i et TV-intervju på Canal 8. Da vedgikk han at det var «en feil» å beskylde Chávez for å 

stå bak drapene som skjedde den dagen. López unnskyldte sine utsagn med at «det var en dag fylt 
med mye følelser» og la til følgende: «Jeg har kommet tre ganger til programmet og du henter 
alltid fram det temaet. Og jeg sier det samme: I de dagene i april var vi mange som begikk feil. 
Jeg mener man må ta selvkritikk der.»89 * 
 
Dette er hva López sier i Venezuela, der debatten om militærkuppets begrunnelser er langt mer 

kjent enn i Norge. Overfor norske lesere skriver López fortsatt at Chávez «ordered the 
demonstrators shot. 23 people were killed that day.»  
 

AMNESTI MISBRUKT SOM BEVIS FOR AT LOPEZ IKKE VAR KUPPTILHENGER 
Kronargumentet for de som ønsker å renvaske Leopoldo López er at han aldri ble dømt for 
medvirkning til militærkuppet. Dette argumentet gjentas om og om igjen. Men som  ble 

etterforskningen først satt kraftig tilbake av at den offentlige anklageren ble myrdet ved hjelp av 
en bilbombe i 2004. Dernest ble en lang rekke anklagede, inkludert López, gitt straffefrihet 
gjennom amnestiet president Chávez utstedte i 2007 for å bidra til politisk ro i landet.  
Dette amnestiet blir nå misbrukt av López og hans allierte som bevis for at han umulig kunne 
vært involvert. Men ettersom ingen politiker eller general ble dømt i etterkant av kuppet, er det i 

                                                
86 http://www.derechos.org.ve/ 

 http://www.analitica.com/bitblio/provea/antejuicio.asp 
88 Thor Halvorssen’s Response, s. 23.  
89 http://www.aporrea.org/oposicion/a41215.html 
* Lesere som har sitt bilde av Venezuelas mediesituasjon fra kilder som Thor Halvorssen kan kanskje tro at López trekker 

sin anklage på grunn av frykt for regimet, men realiteten er at de aller fleste massemediene fører en vedvarende, hatefull 
kampanje mot den valgte presidenten, som jevnlig skjelles ut som diktator, psykopat, agent for Fidel Castro, alliert med 
terrorister, osv.  
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så fall bevist at ingen politiker eller general var involvert, selv om verden vet at et storstilt 

militærkupp faktisk fant sted.  
 
Et amnesti er ikke noen frifinnelse eller bevis på uskyld. Det er viktig å huske at det faktisk er 

regelen snarere enn unntaket at kuppdeltakere i Latin-Amerika tildeles straffefrihet. Verken 

Alfredo Stroessner som styrte Paraguay med jernhånd i 35 år  Bolivias brutale enehersker 

general Hugo Banzer måtte noen sinne stå til ansvar for sine forbrytelser. Det samme 

gjelder til og med Augusto Pinochet. Ingen seriøse mennesker vil av den grunn hevde at Pinochet 

eller hans diktatorkolleger umulig kan ha gjort seg skyldig i grove overgrep mot demokrati og 

menneskerettigheter. 

 
Budskapet i Manifest Analyses notat «Heroes of Human Rights: Tilhengere av militærkupp ved 
Oslo Freedom Forum 2010» var uansett ikke knyttet til hvorvidt López eller andre skal regnes 

som kriminelle i strafferettslig forstand. Formålet var å påpeke det problematiske at tilhengere av 
militærkupp mot folkevalgte myndigheter hylles som «Heroes of Human Rights» i et arrangement som 
henter legitimitet hos norske menneskerettighetsorganisasjoner.  
 

LEOPOLDO LOPEZ’ ROLLE OPPSUMMERT 
López hevder han var imot militærkuppet. Men det er vanskelig å oppfatte noen motstand mot 

militærkupp hos en politiker som først har krevd de demokratisk innsatte myndighetenes 
umiddelbare avgang, stikk i strid med landets grunnlov, for deretter å lede sin lokale politistyrke 
utenfor lovlig jurisdiksjon for å bryte seg inn hos og arrestere landets lovlig innsatte 
justisminister, mens hans eget parti tildeles finansministerposten i det nyetablerte diktaturet som 
ble innsatt i ly av generalenes krigshelikopter og panservogner.  
 

Under denne prosessen – et militærkupp verden fordømte – opptrådte politiker López i 
nyhetssendinger og diskusjoner på TV (disse kan fortsatt sees på nettet), helt uten å protestere 
mot militærkuppet. Det er først i ettertid, etter at kuppforsøket mislyktes og det folkevalgte styret 
gjenvant kontrollen, at López har begynt å framstille seg som kuppmotstander. Ingen av 
Leopoldo López’ handlinger under militærkuppet – som store folkemengde i Caracas på dette 
tidspunktet protesterte mot – tyder på at López var noen motstander av kuppet. Manifest Analyse 

har satt fokus på dette fordi vi mener slike fakta bør fram for de norske organisasjonene som har 
blitt involvert i å hylle López som «Hero of Human Rights» gjennom Oslo Freedom Forum. 

 
MARCEL GRANIER OG 
MILITÆRKUPPET I 2002 
 
Dette kapitlet dokumenterer at Marcel Granier var en aktiv støttespiller for militærkuppet mot den folkevalgte 
presidenten. Granier praktiserte i samforstand med kuppets diktator Pedro Carmona jernhard nyhetssensur for 
å frarøve befolkningen tilgang til fakta om stridighetene som ville avgjøre nasjonens politiske framtid.  
 

orretningsmann og medieleder Marcel Granier fra Caracas hylles som en av Oslos «Voices 
of Freedom». Thor Halvorssens arrangement framstiller Granier som en modig 
ytringsfrihetsforkjemper. Det Halvorssen ikke forteller sine norske samarbeidspartnere om, 

er hvordan Granier under militærkuppet mot det folkevalgte styret i 2002 utøvde en knallhard, 
antidemokratisk sensur som støttet opp om kuppmakerne og søkte å hindre befolkningens 
tilgang til informasjon om hva som faktisk foregikk da landet sto overfor noen av sine mest 
avgjørende politiske hendelser.  
 

THOR HALVORSSEN OM GRANIER OG RCTV 
I Manifest Analyses notat «’Heroes of Human Rights’? Tilhengere av militærkupp ved Oslo 

Freedom Forum 2010» satte vi spørsmålstegn ved om norske menneskerettighetsorganisasjoner 
bør hylle en kupptilhenger som Marcel Granier som frihetshelt. I «Thor Halvorssen’s Response» 
avvises denne problemstilingen med en påstand om at det eneste RCTV har gjort galt er å være 
uenig med Hugo Chávez. Halvorssen skriver:  
 

RCTV is an independent, privately-owned television channel. It can choose what stories it wishes to 
cover and what stories it wishes to emphasize. It should be able to criticize the president without 

F 



 

being accused of ―coup-plotting." […] Because Klassekampen has a different perspective than 
Aftenposten does not mean that it should be shut down. In the same way that if Klassekampen criticizes 

the government of Jens Stoltenberg, that doesn‘t mean they are ―coup-plotting." When The New York 
Times criticizes Barack Obama that does not mean they are ―coup-plotting. 

 
Halvorssen påstår med andre ord at RCTV ikke har gjort noe annet en å vise uavhengighet av 
myndighetene, på linje med Klassekampen eller New York Times, slik at det er like saklig å hevde at 
RCTV har støttet et statskupp som at New York Times har gjort det. Holdbarheten i denne 

vurderingen får det bli opp til leserne å vurdere. Her vil vi, i motsetning til Halvorssen, gå inn på 
hvilke handlinger TV-kanalens ledelse (med Granier i spissen) faktisk gjorde seg ansvarlige for 
under militærkuppet mot en folkevalgt president.  
 

NYHETSSJEF ANDRES IZARRA 
Som nevnt i Manifest Analyses notat «Heroes of Human Rights …», har den daværende 

nyhetssjefen i Marcel Graniers RCTV gått ut med opplysninger om den politiske sensuren av 

nyhetsbildet som ble påtvunget redaksjonen da militærkuppet var i gang. Nyhetssjef Andrés 
Izarra, tidligere journalist i CNN, gikk av i protest mot dette. I et intervju kort tid etter 

kuppet fortalte han at «sensuren ble innført fra fredag morgen [timer etter at Chávez 

ble borført]][...] Det var ordren fra kanalens sjef: ‘Følg instruksen eller gå av’. Dette var 
uetisk og går mot mine prinsipper så jeg sa opp øyeblikkelig».90  

 

Thor Halvorssens respons på dette er ganske enkelt å diskvalifisere RCTVs daværende 

nyhetssjef som vitne, fordi mannen senere begynte å jobbe for landets regjering. Det kan 
se ut som Halvorssen mener alle som jobber eller har jobbet for regjeringen Chávez – 

som er etablert på grunnlag av klare flertall blant velgerne i flere påfølgende, frie og 

demokratiske valg* – er å regne som utroverdige og ikke meningsberettiget. Det kan i så 
fall si noe om Halvorssens holdning til demokrati. Med et slikt utgangspunkt ville det 

knapt finnes ett eneste troverdig menneske i norsk politisk offentlighet. Det er også 

påfallende hvordan Halvorssen synes å mene troverdigheten til aktører i partier som ikke 
har flertallets støtte i Venezuela er meget høy, mens han anser troverdigheten til de som 

har flertallets støtte er meget lav.  

 
Imidlertid er alt dette ganske irrelevant når det gjelder Andrés Izarras vitnemål om hva 

han opplevde som nyhetssjef for Marcel Graniers RCTV. Izarra fortalte nemlig om sine 

erfaringer lenge før han fikk noen jobb i det offentlige. Det hører også med til bildet at Izarra 

ikke gikk av på grunn av Chávez-fiendtlighet som sådan, han hadde tross alt sittet som 

nyhetssjef med ansvar for en kraftfull anti-Chávez-kampanje i månedene fram mot 

kuppdagen.  

 

Etter at han forlot RCTV gikk Izarra arbeidsløs og regnet med han aldri ville få jobb 

innen Venezuelas private, kommersielle medier igjen. Han fikk en periode jobb i CNN, 
etter at han gikk fra RCTV. Først i 2004 ble han engasjert i regjeringsapparatet. Men det 

var altså mens han fortsatt var arbeidsløs, i mai 2002, at Izarra ga et intervju til den 

spanske journalisten Luis Cobelo og fortalte om hva han hadde opplevd i Marcel 

Granisers RCTV de dramatiske døgnene da Venezuelas demokrati ble utsatt for et 
militærkupp som deretter ble slått tilbake.91  

 
MARCEL GRANIERS JERNHARDE SENSUR 
Her skal vi la ligge alle de åpenlyse bidragene RCTV ga til gjennomføringen av de 
militære kuppmakernes plan. Vi skal ikke dvele ved at kuppledere startet dagen etter 

bortføringen av den folkevalgte presidenten med å si «takk RCTV», et utsagn som kan 

virke uforklarlig hvis man tror på Thor Halvorssens gjengivelse av hendelsene. At RCTVs 
sendinger åpenbart er pro de militære kuppmakerne og gir dem rød løper ut til de 

tusen TV-hjem er i seg selv ikke noe brudd på journalistisk etikk. Som Halvorssen 

skriver: «Opening up the airwaves is not a crime.»92  

                                                
90 Se film, 6:08– 6:44: http://vimeo.com/11150995 (Fra den irske dokumentaren «The revolution will not be televised» 
(2003), lastet ned fra Youtube.)  
* Valgene som har gitt president Chávez klare flertall er overvåket og godkjent av observatører fra for eksempel Carter-
senteret og EU. 
91 http://luiscobelo.blogspot.com  
92 Thor Halvorssen’s Response, s. 19.  
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Her skal vi i stedet fokusere på det knallharde regimet av politisk sensur Marcel Granier 

innførte i RCTV da generalene satte alt inn på å styrte Venezuelas folkevalgte 
myndigheter. Hans nyhetssjef Andrés Izarra forteller i den nevnte intervjuet fra mai 

2002 om hva slags informasjon ledelsen i RCTV sensurerte vekk og nektet befolkningen 

tilgang til. Her følger en liste.  

 

 

12. april (dagen etter bortføringen av presidenten fra Caracas): 
• Stoppet video fra presidentens datter: Mens mediene hevder at president Hugo Chávez har 
«gått av», får RCTV tilsendt en video der presidentens datter, som har vært i kontakt med Chavez, 
forteller at han ikke har gått av frivillig. Dette er en gigantsak, etter alle journalistiske kriterier. 
RCTVs ledelse nekter nyhetssjefen å la befolkningen se denne videoen.  
 

• Kuttet sendingen midt i statsadvokatens kunngjøring: Statsadvokat Isaías Rodríguez innkalte til 
en pressekonferanse der RCTV og øvrige medier trodde han skulle kunngjøre sin avgang. Men 
statsadvokaten hadde lurt mediene til å åpne eteren for ham. Det virkelige formålet med 
pressekonferansen var å kunngjøre – på direktesendt TV – at presidenten ikke hadde gått av og at 
Chávez fortsatt var den lovlig valgte presidenten i landet. Da statsadvokaten presentere dette 
budskapet, kuttet RCTV overføringen før han fikk fullført kunngjøringen. Hele Venezuela 

bevitnet hvordan RCTV og de andre private kanalene brått satte tilbake til studio der forvirrede 
programledere med flakkende blikk stammet mens de forsøkte å komme på noe å si) 
  
• Nekter å rapportere om protestene mot diktaturet: RCTVs nyhetssjef får vite at Caracas sentrum 
er åsted for kraftige protester mot maktovertakelsen til Carmona-diktaturet. Han blir nektet å vise 
seerne at det foregår demonstrasjoner i hovedstaden.  

  
13. april: 

• Nekter å rapportere om opposisjon blant de militære: Fallskjermbrigaden i Maracay utenfor 
Caracas kunngjør i en pressekonferanse at soldater og befal nekter å anerkjenne regimet til 
Carmona. Denne splittelsen i de militære rekkene er en enorm nyhetssak etter alle journalistiske 
standarder. Men som med videoen fra den fortførte presidentens datter: RCTVs ledelse nekter å 

la seerne få vite om denne hendelsen.93  
  
• Nekter å fortelle om de internasjonale reaksjonene: RCTVs nyhetsredaksjonen får inn store 
saker fra utlandet: Mexico anerkjenner ikke juntaen til Carmona, Frankrike vurderer å bryte alle 
diplomatiske bånd til Venezuela på grunn av militærkuppet. RCTVs ledelse nekter å slippe til 
denne informasjonen på lufta. 

  
• Nekter å vise demonstranter som støtter presidenten: Nyhetsredaksjonen får vite at basen i 
Caracas hvor Chávez blir holdt omringes av demonstranter som krever presidenten tilbake og at 
Chávez forflyttes til en øy i det karibiske hav. RCTVs ledelse nekter redaksjonen å kjøre saken.  
 
• Sender tegne  i stedet for nyheten om at regjeringen gjenvinner presidentpalasset: Et av de 

mest avgjørende øyeblikkene er når regjeringen ved hjep av presidentgarden tar tilbake kontroll 
over presidentpalasset og tar flere av kuppmakerne i arrest der, mens Carmona og generalene må 
flykte til forsvarsdepartementet. Nyhetssjefen vil fortelle befolkningen om disse hendesene, som 
kan avgjøre landets framtid, men blir overkjørt av ledelsen i RCTV. Marcel Graniers kanal viser i 
stedet tegne  og såpeoperaer. Nyhetssendingene forteller at Carmona-regjeringen har full 
kontroll over situasjonen. 

 

 
Denne jernharde nyhetssensuren – under gjennomføringen av et brutalt militærkupp som ble 
fordømt ikke bare av Amnesty International  men også av Det Hvite Hus under George W. Bush –
 er det Marcel Granier som står ansvarlig for. Det var disse handlingene som fikk seierherrene 

som feiret militærkuppet på TV om morgenen 12. april til å si «Takk, RCTV»94, mens 
diktatorjuntaens forsvarsminister, viseadmiral Hector Ramirez Perez, uttalte om kuppet at 
«mediene var vårt store våpen».95  
 

                                                
93 Dette utdypes i Nelson, s. 222. 
94 Som man kan se i dokumentaren «The Revolution Will not be Televised». 
95  



 

Det er viktig å vite at det ikke fantes venezuelanske mediekanaler av betydning som rapporterte de 

nyhetene Granier undertrykte. Den ene offentlige TV-kanalen var stengt,96 mens de store 
kommersielle nettverkene i hovedsak fulgte samme sensurlinje i samarbeid med kuppmakerne. 
Det var dermed ikke snakk om varierende «journalistiske vurderinger» som lå bak Graniers 
sensur, men et forsøk på å holde befolkningen i mørke – en «news blackout».97 
 

SAMARBEIDET MED DIKTATOR CARMONA 
Videre er det dokumentert at denne politiske nyhetssensuren ikke var noe Granier fant på av rent 
journalistiske hensyn: Sensuren ble utøvd etter avtale med statskuppets diktator Pedro Carmona. 
Dette bevitnes av mannen Carmona utnevnte til helseminister, Rafael Arreaza. I følge med sin 
advokat avga han 27.9.2004 forklaring til en statlig etterforsker av kupphandlingene. Arreaza 
fortalte at han hadde vært til stede i presidentpalasset under et møte mellom diktatoren Carmona 
og eierne av landets private massemedier. Blant disse var Marcel Granier fra RCTV.  

 
Arreaza ble spurt om deltakerne på dette møtet «laget noen informasjonspolitikk» Han svarte: 

«Ja. Å ikke kringkaste noen av hendelsene [protestene mot kuppregimet] til nærmere beskjed blir 

gitt».98  
 
Det er krevende å tolke dette vitnemålet – fra Carmonas egen minister – om til at Marcel Granier 

ikke var en støttespiller for diktatoren Carmona og kuppet mot Venezuelas demokratisk valgte 
president.  
 

DET SAMME SOM THE NEW YORK TIMES? 
Mens det er disse svært alvorlige handlingene som ligger til grunn for at vi omtaler Marcel 
Granier som kupptilhenger, forsøker Thor Halvorssen å spøke hele problemet vekk ved å påstå 
overfor norske lesere at RCTVs opptreden i prinsippet er det samme som «When The New York 
Times critizises Barack Obama».99 Med en slik oppfatning er det forståelig at Halvorssen finner det 
naturlig å invitere norske menneskerettighetsorganisasjoner til å delta i hyllesten av TV-sjef 
Marcel Granier som en av verdens fremste «Voices of Freedom».  
 
Spørsmålet er om de ansvarlige ledelsene i disse organisasjonene deler Halvorssens oppfatning av 
Graniers rolle i 2002 – da hans RCTV ikke forsvarte Venezuelas demokrati, men tvert imot dro sin 

støtte til de antidemokratiske generalene så langt at kanalen innførte jernhard politisk sensur og 
opphevet alle journalistiske standarder for å undertrykke fakta og holde nede motstanden mot 
militærkuppet. 
 
 
 

THOR HALVORSSEN OG 
HRFS HOLDNING TIL 
MENNESKERETTIGHETENE 
 
Dette kapitlet handler om hvordan Thor Halvorssen insisterer på å utelukke de sosiale og økonomiske 
menneskerettighetene fra sitt arbeid og hevder at FN «fremmer ondskap og sprer globalt kaos».  
 

hor Halvorssen framstiller sin private organisasjon Human Rights Foundation (HRF) som 
en samlende menneskerettighetsorganisasjon. Han hevder at «The definition of human 
rights I use is based on the founding ideals of the human rights movement». Det er uklart 

hvilken «movement» Halvorssen viser til her. Det kan ikke være 
menneskerettighetsorganisasjonen FN. For den innskrenkede definisjonen av 
menneskerettighetene HRF bygger på står i direkte motstrid til FNs syn (som også er rådende 

holdning i norske menneskerettighetsmiljøer).  
 

                                                
96 Reporters Without Borders: Venezuela, Caught between an authoritarian president and intolerant media (april 2003), s.4. 
97 Se Nelson, s. 216-218. 
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99 Thor Halvorssen’s Response, s. 20.  
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HRF UTELUKKER DE SOSIALE OG ØKONOMISKE MENNESKERETTIGHETENE 
HRF baserer hele sitt arbeid på en definisjon av menneskerettigheter som utelukker de sosiale og 
økonomiske rettighetene ved kun å fokusere på FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter. FNs Menneskerettighetserklæring inkluderer sosiale og økonomiske rettigheter som 
retten enhver har til «en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og 

velvære», inkludert «mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser», «rett til 
undervisning», «rett til å danne og gå inn i fagforeninger», retten til «rimelig begrensning av 
arbeidstiden» og enhver arbeidendes rett til «en rettferdig og god betaling som sikrer hans 
familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse». Disse rettighetene er ikke med i HRFs 
definisjon av menneskerettighetene. Organisasjonen skriver på sine nettsider:  

 
Our definition of human rights is based on the founding ideals of the human rights movement, 
those most purely represented in the International Covenant on Civil and Political Rights (1976). 
Although current debates about whether it is possible to define universal economic and cultural 
rights are useful and important, those debates tend to divide those who would otherwise be strong 
allies in the struggle for rights. Our definition of human rights sidesteps those debates, focusing 

instead on the essential ideals of freedom of self-determination and freedom from tyranny. 
100

 

 
Dette holdningen er ikke å «sidestep» en debatt, som Halvorssen hevder, men et kontroversielt, 
høyreorientert standpunkt som går tvert imot erklærte syn. FNs Høykommisær for 
menneskerettigheter fastslår på sin nettside:  
 

All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, 
equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights, such as the 
rights to work, social security and education, or collective rights, such as the rights to development 
and self-determination, are indivisible, interrelated and interdependent. 

 
Mens FN understreker Menneskerettighetenes udelelighet, ønsker Halvorssen å legge vekk de 

sosiale og økonomiske rettighetene i sitt arbeid. Dette til tross for at det til og med i FN-

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Halvorssen sier HRF bygger på, fastslås «at 

det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød 

dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine sivile og politiske rettigheter, såvel 

som sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» (vår utheving).  

 

HALVORSSENS PRINSIPPER I PRAKSIS: BOLIVIA 
Det bør være unødvendig å påpeke at det er jordens fattige som har sterkest interesse av at de 

økonomiske og sosiale rettighetene – som retten til utdanning – blir anerkjent, mens de som har 
motarbeidet disse rettighetene oftere tilhører økonomiske eliter som kan sende barna sine til de 
fineste privatskolene i USA, Sveits og så videre. Videre må man anta at Thor Halvorssens 
innskrenkende definisjon av menneskerettighetene vil være særlig kontroversiell i regionen hvor 
HRF har sitt virkefelt («The Americas»). Etter århundrer av elitestyre med koloniale røtter og 
noen av verdens mest ekstreme økonomiske ulikheter, er økonomisk-sosiale rettigheter og urfolks 

rettigheter selvsagt sentrale kampsaker for mange menneskerettighetsorganisasjoner i Latin-
Amerika. Thor Halvorssens arbeid for «menneskerettighetene» fremmer en innskrenkende 
definisjon som utelukker nettopp disse rettighetene.  
 
I praktisk politikk kan dette bety å sette rike jordeieres «menneskerett» til sin eiendom over 
fattige, jordløse menneskers rett til å dyrke jord som jordherren lar ligge brakk. Argumentet ville 

være at omfordeling gjennom jordreform er brudd på menneskerettighetene, selv når det er 
snakk om å fordele jord ervervet gjennom slaveri og etnisk rensning til urfolksgrupper som ennå 
lever i dyp fattigdom. Nettopp dette synet hevder Thor Halvorssen i et brev der Human Rights 
Foundation advarer Evo Morales’ regjering i Bolivia mot å gjennomføre en jordreform.101 
 
Halvorssens anklage er at jordreform vil «vil bryte med eiernes rett til økonomisk utvikling» og 

viser til at «alle mennesker er fri til å disponere sine egne rikdommer og naturressurser slik de 
selv finner det mest passende». Intet sted i sitt brev drøfter han de menneskerettslige aspektene 
ved hvordan Bolivias koloniale jordeieroverklasse faktisk tilegnet seg «egne rikdommer og 
naturressurser»  
 
I egenskap av menneskerettighetsforkjemper advarer Halvorssen Bolivias regjering mot «den 

diskriminerende behandlingen av private landeire». Han advarer mot at jordreform kan bli farlig: 

«Det ville ikke være noen overraskelse om disse reformene fortsatte å være en kilde til ustabilitet 
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og vold i Boliva, ettersom mange av landets borgere har gitt utrykk for at de ikke rolig vil 

akseptere dette overfallet på de sivile rettighetene deres».  

 
Thor Halvorssen og hans private organisasjon har selvsagt full rett til å arbeide for en slik 
definisjon av menneskerettighetene som kommer til uttrykk her. Spørsmålet er om denne 
tilnærmingen deles av seriøse norske menneskerettsorganisasjoner som nå låner sin troverdighet 
til Halvorssens arbeid for å etablere Oslo Freedom Forum som «a global human rights 

platform».102 Det vil i så fall være oppsiktsvekkende.  
 

FN: «CLUBHOUSE OF DICTATORS, THUGS AND TYRANTS»? 
Den norske holdningen pleier å være mer på linje med FNs. Thor Halvorssens holdning til FN og 
menneskerettighetene er, som vi har sett, annerledes. Dette kommer også til uttrykk i filmen 
U.N. Me , der Halvorssen står oppført som «executive producer». Filmselskapet Halvorssen 

grunnla, Moving Pictures Institute, presenterer filmen slik:  
 

The world today is as dangerous as it has ever been, and the need for international confederations is 
greater than ever. Yet the United Nations has abdicated its responsibility to foster peace and 
freedom, instead allowing dictators, thugs, and tyrants to tie its hands and dominate its agenda. This 
is the subject of U.N. Me, a shocking new feature-length documentary from MPI […]uncovers how 
an organization created to ennoble mankind has been so ravaged by corruption that it actually 

enables evil and creates global chaos.
103

 

 
Ikke bare hevder Halvorssens film at FN «enables evil and creates global chaos», det legges også 

til at FN «has become the clubhouse of dictators, thugs, and tyrants».
104

  

 
Selv om det utvilsomt finnes mye å kritisere FN for, også alvorlige forhold, er den rådende norske 
holdningen at organisasjonen må forsvares mot ekstreme FN-hatere i USA. I så henseende er det 
vanskelig å se at Thor Halvorssen kan oppfattes som en politisk alliert for norske 
menneskerettighetsmiljøer.  
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VEDLEGG:  

ØVRIGE MOMENTER I «THOR 
HALVORSSENS RESPONSE» 
 
I vedlegget vil vi ta for oss påstander Thor Halvorssen kommer med som ligger på siden av 
hovedsaken: spørsmålet om tilhengere av militærkupp ved Oslo Freedom Forum 2010. Det aller 
meste av notatet «Thor Halvorssen’s Response» fokuserer på slike forhold langt unna 
hovedsaken. Flere av disse påstandene er direkte usanne og bør ikke stå uimotsagt. For ikke å 
bidra til avsporing av debatten, samler vi forhold på siden av hovedsaken i dette vedlegget. 

 

1. Thor Halvorssen om «fraud» ved folkeavstemningen i 2004 
I 2004 gikk Venezuelas folk til avstemning om hvorvidt den folkevalgte presidenten Hugo Chávez 
skulle få fortsatt tillitt. Denne adgangen til å tilbakekalle presidenttittelen midtveis i 
presidentperioden ble innført i landets grunnlov i 1999 på initiativ fra den da relativt ferske 
regjeringen Chávez. Hvis opposisjonen mot presidenten lykkes med å samle underskrifter fra mer 
enn 20 prosent av de stemmeberettigede, skal det holdes folkeavstemning over tillit eller mistillit 

til statslederen. Opposisjonen utnyttet denne adgangen, og velgerne bekreftet i 2004 tilliten til 
presidenten. Thor Halvorssen gir overfor sine norske lesere sin egen versjon av denne hendelsen:  
 

The general impression was that Chavez would lose the referendum and would have to resign. Even 
Bill and Hillary Clinton´s top pollster and political strategist company, Penn and Schoen, predicted 
that Chavez would lose by 20%. Instead, by some form of electoral magic, the results were the exact 

opposite and Chavez won by that amount. Most people suspected foul play.
105

 

 
Videre skriver Thor Halvorssen at «Many people suspected the results were fraudulent» (men 
unnlater å nevne meningsmålinger som pekte mot seier for president Chávez).  

 

Halvorssen har rett i at det i etterkant av folkeavstemningen kom utspill fra den venezuelanske 
opposisjonen om valgjuks. Det ble blant annet hevdet at stemmeautomatene benyttet under 
valget var forhåndsprogrammert av Chávez-tilhengere. Halvorssen selv fremmet beskyldninger i 

The Wall Street Journal, om at Chávez «did everything […] to fix the results in his favor».
106

 

 
Folkeavstemningen i 2004 ble imidlertid overvåket av internasjonale observatører. Blant disse var 
det anerkjente menneskerettighetssenteret i USA, Cartersenteret, etablert av USAs tidligere 
president Jimmy Carter og hans kone Rosalynn i 1982. Cartersenteret er anerkjent for sitt arbeid 

med valgovervåking i over 70 land
107

 og har fulgt den politiske utviklingen i Venezuela siden 
Chávez ble valgt første gang. Sammen med representanter fra Organisasjonen for Amerikanske 

Stater (OAS) ble Cartersenteret invitert av det nasjonale valgrådet (CNE) i Venezuela som 
offisielle valgobservatører ved folkeavstemningen i 2004. 
 
På bakgrunn av opposisjonens påstander om valgjuks gjennomførte Cartersenteret en grundig 
undersøkelse av voteringsmaskinene i etterkant av valget. Resultat: 
 

Carter Center technical experts, in consultation with OAS technical experts, investigated the 
allegations presented to the mission in writing by the Coordinadora Democrática. The Center also 
consulted the conclusions of other independent statisticians who investigated additional reports 
from Venezuelan academics about similar mathematical patterns. These patterns were not found to 
provide a basis to assert fraud. 

 
[…] the voting machines did accurately reflect the intent of the voters, as evidenced by a recount of 

the paper ballots in a sample of machines.
 108 

 
Samtlige undersøkelser fra de offisielle valgobservatørene avviste beskyldningene om valgjuks. 
Cartersenteret kom med følgende konklusjon fra folkeavstemningen i 2004: «It is the Center’s 
finding that the official results reflect the will of the Venezuelan electorate as expressed on Aug. 
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15, 2004.»
109

 OAS publiserte en rapport like etter valget, hvor organisasjonen stilte seg bak 

gyldigheten av folkeavstemningen
110

. Også USAs administrasjon under George W. Bush gikk god 
for resultatet av folkeavstemningen i Venezuela. Talsmann for det det amerikanske 
utenriksdepartementet, Adam Ereli, uttalte: «In our view, the results of that audit are consistent 

with the results announced by the (Venezuelan) National Electoral Council».
111

. 
 

Likevel gjentar Halvorssen i 2010 overfor norske journalister og samarbeidspartnere fortsatt 

henvisningene til valgfusk og «foul play». Dette bør mottakerne av Halvorssens notat ta alvorlig. 

Ikke bare fordi det sier noe om hans troverdighet som sannhetsvitne fra Venezuela, men også 

fordi de gjentatte henvisningene til valgjuks ved folkeavstemningen impliserer at Venezuelas 
president egentlig ikke er legitimt valgt.  
 

Å fremme en slik påstand – i strid med hva OAS, Cartersenteret og USA rapporterer – er en 
relativt ekstrem form for politisk propaganda. Den blir forhåpentlig mer og mer isolert også i 
Venezuela. Innen opposisjonen der har mange oppsummert anklagene mot valgmyndigheten 
CNE i 2004 som et feiltrinn. En av Chávez-regjeringens hardeste kritikere, Teodoro Petkoff 
(planleggingsminister under den konservative presidenten Rafael Caldera og eier av den svært 
Chávez-kritiske avisen Tal Cual) uttalte i Chicago i 2008 at «anklagen om elektronisk valgfusk er 

en fantasi». Han la til at det automatiserte stemmesystemet som nå brukes i Venezuela er sikrere 

enn det som eksisterer for eksempel i USA.
112

 Mens opposisjonspartiene nå bruker det samme 

CNE til å avvikle sine egneprimærvalg,
113

 holder Thor Halvorssen overfor norske lesere uanfektet 
fast på mistanken om «foul play».  
 

2. Feil om Armando Valladares dikatormedalje? 
I notatet « Heroes of Human Rights’: Tilhengere av miltærkupp ved Oslo Freedom Forum 2010» 
påpekte Manifest Analyse at også Armando Valladares – en av forumets «Heroes of Human 
Rights» – er tilhenger av et nyere militærkupp mot en folkevalgt leder i Latin-Amerika, 
Honduras’ president Manuel Zelaya. Thor Halvorssen benekter ikke dette i sitt notat, og vi 
trenger derfor ikke si stort mer om saken her.  

 
Vi må likevel rette opp en feil Thor Halvorssen bringer til torgs i sitt notat: «Manifest and 
Thomas Ergo have written that Roberto Michelletti of Honduras has given Valladares a medal. 
This is untrue. Valladares received an award from the foreign ministry of Honduras, not from the 
coup president.»114  
 

At Halvorssen velger å bruke sitt notat til dette poenget – som om det gjør noen politisk forskjell 
om kuppregjeringens hedersmedalje utteles av det ene departement eller det andre – kan vi 
vanskelig legge oss opp i. Imidlertid har Manifest Analyse aldri skrevet det Halvorssen korrigerer.  
 
Vi skrev følgende: «Kuppmakerne har takket Valladares for støtten. Micheletti-regimet tildelte 

ham ordenen «José Cecilio del Valle» i kommandørs grad …»
115

 Her står det altså «Micheletti-

regimet», og der inngår, formoder vi, også regjeringen Michelettis utenriksminister. 

 

 
3. Kan Thor Halvorssen omtales som høyreorientert?  
I sitt notat protesterer Thor Halvorssen mot å omtales som høyreorientert: «Manifest says I am a 

«”right-wing” film producer.»116 Det stemmer at forfatterne bak Manifest Analyses notat om Oslo 
Freedom Forum i Klassekampen 12.5.2010 omtaler Halvorssen som «høyreorientert filmskaper». 

Dette var imidlertid en opplysning vi hentet fra Dagens Næringslivs portrett med Halvorssen fra 
2008, der Halvorssen ble beskrevet som «en slags høyresidens Michael Moore som angriper 
miljøbevegelsen og den politiske venstresiden».117 Hvis Halvorssen vil protestere på dette, er 
næringslivsavisen som portretterte ham rette adresse for henvendelsen. Eventuelt The New York 
Times, som skriver at Thor Halvorssen «is a conservative».118  
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Selv om velrenommerte aviser finner det naturlig å omtale Halvorssen som tilhørende 

høyresiden, velger han å gjøre et betydelig poeng ut av Manifest Analyse gir uttrykk for samme 
oppfatning: 
 

And, what is “right-wing?” It is a term used to catalogue people and brand them. Like «racist» or 
«Stalinist» or «bigot» or «Fascist» or «coconut»? An individual‘s life, their beliefs, and their work 

cannot be reduced to a simple term. It may work for those who want to shut down debate.
119

 

  
Vi tror ikke det er vanlig i norsk politisk debatt å assosiere på denne måten til ordet 
«høyreorientert». Imidlertid er trolig formålet med den siterte utlegningen å få avsenderen til å 
framstå som sakligheten selv, mens andre bare er ut etter å stemple meningsmotstandere for å  
«shut down debate». Bildet blir kanskje mer nyansert hvis man husker at Thor Halvorssen og hele 
Oslo Freedom Forums norske og amerikanske stab avviste enhver invitasjon til debatt (fra to NRK-

redaksjoner og P4) om Manifest Analyses kritiske notat. Da Halvorssen endelig tok ordet i 
Dagbladet, uttalte han følgende: 
 

Jeg spiller ikke spill. Dette er en svært seriøs konferanse for voksne mennesker. Dette er ikke en 

barnslig lek for en washed-up ex-youth-communist som er ute etter å sabotere.
120

 

 
Da Universitetet i Oslo inviterte den amerikanske økonomen Mark Weisbrot til et faglig seminar 
om fattigdomsreduksjon og vekst i Venezuela i april, ga Weisbrot også noen kritiske 
kommentarer om Thor Halvorssens Human Rights Foundation til Dagbladet. Halvorssens svar til 

Weisbrot, som er manusforfatter for Oliver Stones nye film om Venezuela (South of the Border), 
var som følger: «I mine øyne er Weisbrot en betalt pr-agent som opptrer på vegne av sin 
oppdragsgiver, president Hugo Chavez, skriver Halvorssen i en e-post til Dagbladet.»121 
 
I lys av hans egen iherdige stempling av meningsmotstandere, kan det virke noe inkonsistent av 
Halvorssen å dele ut rødt kort på grunn av betegnelsen «right-wing film producer». 

Beskyldningene mot Weisbrot ble besvart av Benedicte Bull (Norsk nettverk for 
Latinamerikaforskning/SUM, UiO) og Henrik Wiig (NIBR), som hadde invitert økonomen til 
Norge.  
 

At dette skal være et PR-fremstøt for den Venezuelanske regjeringen har altså overhodet ikke noe 
holdepunkt i virkeligheten. […] Vårt ønske var å skape et rom for en balansert, veldokumentert 
debatt om utviklingen i Venezuela. Det siktemålet ser det ikke ut til at vi deler med Oslo Freedom 

Forums Thor Halvorssen.
122

  

 
Heller ikke innen opposisjonen mot Chávez i Venezuela oppfattes nødvendigvis Thor 
Halvorssens holdninger som representative. I det nevnte seminaret var Weisbrots motpart den 
markerte Chávez-kritikeren Ricardo Villasmil, økonom ved det private Universidad Católica 
Andrés Bello i Caracas. Da dette seminaret fant sted samtidig med Oslo Freedom Forum 2010, 
fikk Villasmil se Thor Halvorssen i aksjon og reagerte mot det han oppfattet som ytterliggående 

holdninger.  
 
Dette bekrefter Ricardo Villasmil i en epost til Manifest Analyse. Han skriver at «Jeg er svært 
uenig med Chávez-regimet, dets politiske ideologi og måten det utøver sin makt på», men legger 
til at «jeg er også uenig med den konservative høyresidens radikale visjoner». Fra Venezuela er 
ikke Villasmil kjent med Human Rights Foundations innsats, så han bygger sin oppfatning på hva 

han fikk presentert ved Oslo Freedom Forum: «Der var første gang jeg hørte om HRF, og jeg ble 
presentert for Thor Halvorssen. Han gav inntrykk av å være en svært radikal person. Jeg likte ikke 
stemningen noe særlig,» skriver Villasmil om arrangementet. Vi presenterer ikke Villasmil som 
sannhetsvitne, men tar med hans betraktninger fordi de – framsatt av en iherdig Chávez-kritiker – 
illustrerer at Thor Halvorssens holdninger kan regnes som ytterliggående også innen den 
demokratiske opposisjonen i Venezuela. Det kan være stor avstand mellom å kjempe mot Hugo 

Chávez og å støtte Thor Halvorssen og hans prosjekt.  
 
Det er for øvrig selvsagt ikke noe suspekt ved å være høyreorientert. Det er en helt legitim 
posisjon, og det burde ikke være nødvendig for Thor Halvorssen å tildekke overfor sine 
målgrupper i Norge at hans politiske holdning er høyreorientert. 
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4. Kan Thor Halvorssen senior omtales som høyreorientert? 
Manifest Analyses notat «Heroes of Human Rights …» inkluderte et par elementer av historisk og 
sosial kontekst, så som at Thor Halvorssen perspektiv kan preges av hans tilhørighet til en av 
Venezuelas aller rikeste og mektigste slekter (morens familie, Mendoza). Thor Halvorssen søker å 
gjøre historisk og sosial kontekst til noe uforståelig:  
 

For reasons unknown to me, Manifest has a strong interest in my family – their investigation goes 

back more than 250 years into my background to a time when Norway was under Danish rule.
123

 

 
Denne angivelige «investigation» begrenser seg til Wikipedia og noen avisartikler, men det er 
selvsagt legitimt å spørre: Er egentlig historie og slekt relevant? I Latin-Amerika er dette uten tvil 

relevant. Rike og mektige familier og slekter (av europeisk bakgrunn) er tunge maktfaktorer på 
kontinentet. Og én slik faktor er Thor Halvorssens venezuelanske slekt, som inkluderer både 
politisk mektige aktører (som hans fetter Leopoldo López Mendoza) og en av landets aller 
rikeste menn: Lorenzo Mendoza figurerer på Forbes’ liste over verdens rikeste mennesker og har 

de siste årene fått sin formue anslått til mellom 21 milliarder og 28 milliarder kroner av Forbes.
124

  
 

Når vi nevner den historiske og sosiale konteksten, er det ikke for å trekke noe som helst fra på 

Thor Halvorssens menigsberettigelse, som selvsagt er like stor om hans familie er rik eller fattig, men 

fordi motsetninger mellom Venezuelas mange fattige og en mektig elite som er vant til å styre 

landet åpenbart er en del av bakteppet for striden rundt president Chávez som Halvorssen deltar 

 i og som også ligger til grunn for hovedsaken i Manifest Analyses notat – militærkuppet mot den 

folkevalgte presidenten i 2002.  

 
Dette handler på ingen måte om personlige forhold, som ikke har noen plass i en slik debatt, men 
om den relevante historiske og sosiale konteksten for de politiske motsetningene som kom til uttrykk i 
militærkuppet. Rike og mektige grupper ønsker ofte å unngå fokus på sin maktutøvelse. En 
vanlig debatteknikk er å anklage alle framstillinger som nevner rike slekters makt for å være en 
slags utidig grafsing i «private» forhold. Argumentet vinner sympati på grunn av formlikheten med 

argumenter for vern om privatlivets fred. Men Mendoza-slektens økonomiske og politiske makt er 
åpenbart et legitimt tema for samfunnsanalyse og åpen diskusjon og har selvsagt ingenting til 
felles med krenkelse av privatlivets fred eller graving i rent personlige forhold. Å late som det ene 
er det samme som det andre, er vanligvis et forsøk på å «shut down debate».  
 
Men i etterpåklokskapens lys, ser det likevel uklokt ut å nevne noen elementer fra den historiske 

og sosiale konteksten i Manifest Analyses første notat. Dette viste seg nemlig å gi Thor Halvorssen 
en rekke anledninger til å bruke sitt notat til mindre vesentlige detaljer som dreier leserens 
oppmerksomhet i retning alt annet enn hovedspørsmålet: Hyllet Oslo Freedom Forum 2010 
tilhengere av militærkupp? 
 
En av de mange detaljene Thor Halvorssen leder leseren til, er at Manifest Analyes notat 

konstaterte at hans far, Thor Halvorssen Hellum, «engasjerte seg på ytre høyre fløy». Halvorssen 
protesterer. Han anfører om sin far at «his only government service was as employee under the 
socialist-left government of Carlos Andres Perez». Hvis det ikke stemmer at Halvorssen Hellum 
var engasjert på ytre høyre fløy, vil vi selvsagt beklage den beskrivelsen. Den kan tenkes å hvile på 
en misforståelse: Hva som kalles «ytre høyre» trenger jo ikke være det samme i Latin-Amerika 
som i Nord-Europa. Men med «engasjerte seg på ytre høyre fløy» siktet vi altså i dette tilfellet til 

historien som framgikk i Dagens Næringslivs portrett av Thor Halvorssen junior. Der skriver 
avisen om hans far, Thor: «Den norske statsborgeren jobbet med CIA og støttet blant annet 
Contras i kampen mot sandinistene. Thor Halvorssen junior husker ennå hvordan hjemmet i 
Venezuela var fullt av nicaraguanske antisandinister som holdt møter.»125  
 
Contras var en ekstrem høyremilits som førte væpnet kamp mot Nicaraguas regjering, ledet av 

den folkevalgte presidenten Daniel Ortega. Contras’ terror bidro til at rundt 100.000 menneske 

mistet livet. Metodene til Contras var så ekstreme at Kongressen i Washington forbød amerikansk 

finansiering til Contras (noe CIA forsøkte å omgå, med den velkjente Iran-Contras-skandalen 

som resultat). Dette er grunnlaget for at vi skrev at Halvorssen Hellom engasjerte seg på ytre 

høyre fløy. For i norsk sammenheng, vil det være vanlig å anse Contras som «ytre høyre». Vi har 

samtidig respekt for at dette kan oppfattes annerledes i andre land. 

 
Videre anfører Halvorssen om sin far at «his only government service was as employee under the 
socialist-left government of Carlos Andres Perez». Det er mulig at noen oppfatter tidligere 
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124 http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires-2010_Lorenzo-Mendoza-family_5O50.html 
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president Pérez som «socialist left». Det venezuelanere flest husker Pérez for, er imidlertid 

hvordan han som president i februar 1989 sto ansvarlig for regjeringens brutale undertrykkelse av 
protestdemonstrasjonene der tusenvis av hovedsakelig fattige innbyggere gikk ut i gatene mot 
regjeringens økonomiske sjokkreform, som ble kritisert for privatisering, velferdskutt og 
prisøkninger. Pérez talte til folket fra TV-skjermen: «Forsamlingsfriheten, demonstrasjonsfriheten 
og ytringsfriheten er suspendert». Han satte hæren inn mot sivilbefolkningen, som ble 

massakrert.
126

 Menneskerettighetsorganisasjoner anslår antall drepte til over 500, noen sier 

3000.
127

 Pérez-regjeringen vedgikk 276 drepte, alle sivile. Et ukjent antall drepte ble imidlertid 
dumpet i massegraver. Ingen ble stilt for retten. I Norge er det ikke vanlig å betrakte en slik 
statsleder som «socialist-left».  
 
Det er sant (og velkjent) som Halvorssen påpeker at hans far i rollen som narkotikajeger gjorde 

avsløringer som rammet president Pérez. Men det hører med til historien at Halvorssen senior og 
eks-presidenten, som nå begge bor i Miami, i NRK-dokumentaren Folk i farta (2009) framsto 
som to gamle venner som skålte i vin hjemme hos den aldrende Pérez. Det er verdt å merke seg 
at denne hjertelige sammenkomsten fant sted etter at Pérez i 2004 sjokkerte mange landsmenn 
med et intervju i avisen El Nacional (i forkant av folkeavstemningen om hvorvidt president Chávez 
fortsatt skulle sitte som folkevalgt statsleder). Pérez’ uttalelse var at «Chávez må dø som en 

hund». Videre forsikret Pérez at «Jeg jobber for å styrte Chávez». Han oppildnet sine landsmenn 

med at «den voldelige måten vil gjøre det mulig å fjerne Chávez».
128

 Etter at Chávez likevel vant 
fornyet tillit gjennom folkeavstemningen, bekreftet Pérez på ny at han faktisk hadde uttalt at 

presidenten måtte «dø som en hund», før han la til at «nå kommer den voldelige kampen»,
129

 
noe som heldigvis ikke skjedde. I norsk sammenheng er det uvanlig å omtale en slik politiker som 

«socialist-left», men vi ser at dette kan være annerledes i andre land. Hvis det er helt feil å omtale 
Thor Halvorssen senior som engasjert på høyresiden, beklager vi feilen, men håper å ha gitt en 
relevant forklaring på hvordan den kunne oppstå.  
 

5. Uriktige påstander om Freedom House? 
Freedom House er en amerikansk påvirkningsorganisasjon, som blant annet er kjent for sin 

helhjertede støtte til USAs folkerettsstridige bombing og invasjon av Irak i 2003. Freedom House 
står oppført på Oslo Freedom Forums nettsted som en av forumets «supporters», under 
overskriften «Endorsed by» (sammen med bl.a. Nobels fredssenter).  
 
Thor Halvorssen hevder i sitt notat: «Manifest states, in both of their reports, that Oslo Freedom 
Forum received funding from Freedom House. […] But not one krone has been received from 

Freedom House by the Oslo Freedom Forum.»
130

 
 
Dette er et eksempel på de mange detaljene Halvorssen anfører i sitt forsøk på å trekke leserens 
oppmerksomhet vekk fra hovedsaken. Ved dette punktet, som ved mange andre, har han ikke 
sitert hvilken påstand det er han mener å tilbakevise. Han regner med leserens tillit. Og den 
tillitsfulle leser vil nok tenke at det er useriøst av Manifest Analyse å komme med slike 

opplysninger som faktisk ikke stemmer. 
 
Men Halvorssen misbruker leserens tillit. For ikke noe sted i noe notat (eller «rapport», som 
Halvorssen skriver) eller noe innlegg fra Manifest Analyse har vi skrevet at Oslo Freedom Forum 
mottar finansiering fra Freedom House. Det vi skriver er følgende: «Freedom House er blant de 

amerikanske aktørene som støtter opp om Oslo Freedom Forum.»
131

 Setningen viser til det 

faktum at Oslo Freedom Forum selv framhever Freedom House som en av sine «supporters» etter 
å ha mottat «endorsment» fra Freedom House. Men den sier ingenting om finansiering.  
 
Manifest Analyse har aldri fremmet noen påstand om at Freedom House finansierer Oslo 

Freedom Forum. Dette er en påstand Halvorssen har funnet opp selv.  

 

6. Halvorssens påstander om «motiver» 
I stedet for i det hele tatt å åpne for diskusjon om de vanskelige spørsmålene som kan reises når 
aktører som svært mange mener var delaktige i et antidemokratisk militærkupp hylles som 
«Heroes of Human Rights», velger Thor Halvorssen i sitt notat å gjøre dette til et spørsmål om 
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hans person og om kritikernes motiver. Denne avsporingen har Manifest Analyse ikke noe ønske 

om å følge opp. Men vi vil kommentere Halvorssens påstand om «motiver».  
 
«I did not know their motivations,» skriver han om Manifest Analye, «until one of their writers, 
Eirik Vold, revealed that he and his colleagues are committed to the weakening of the Oslo 
Freedom Forum as a serious global Norwegian event about human rights». Den implisitte 
påstanden er trolig å forstå slik at Manifest Analyses første notat egentlig ikke er engasjert i 

spørsmålet om militærkupptilhengere, men bare vil finne på ett eller annet negativt å si om Oslo 
Freedom Forum. Dette er et av uttallige forsøk fra Halvorssen fra å lede leserens oppmerksomhet 
vekk fra hovedsaken. Som bevis for påstanden om «motivations», gjengir Halvorssen en 
kommentar fra Eirik Vold (medforfatter av notatet) på journalist Shabana Rehman Gaarders 
Facebookside, der man diskuterte Oslo Freedom Forums framtid etter de mange 
medieoppslagene om angivelig tilknytning til kupptilhengere fra Latin-Amerika. Sitatet lyder: 

 
tviler på at Freedom Forum har kommet for å bli. Det blir i så fall sannsynligvis i en redusert form, 

uten støtte fra anstendige og anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner og andre institusjoner.
132

 

 

Den oppmerksomme leser vil se at sitatet på ingen måte beviser det som Halvorssen påstår. Det 
Vold skriver her, er hva han tror. Som er at det vil bli vanskelig for Oslo Freedom Forum å 
rekruttere bred støtte blant norske menneskerettighetsorganisasjoner etter at det er kommet 
fram hvordan forumet hyller som frihetshelter aktører som støtter militærkupp mot folkevalgte 
myndigheter. Dette blant annet på grunnlag av Nobelsenterets direktør Bente Erichsens 
konstatering i Dagbladet av at det er «problematisk» at OFF «renvasker» folk som López og 

Granier ved måten de framstilles på, og at dette «svekker» arrangementet.133 
 
Halvorssen står selvsagt fritt til å tro annerledes om OFFs framtid. Men han kan ikke av den 
grunn få ovenstående sitat til å si noe helt annet enn hva det faktisk sier. Det er en velkjent 
debatteknikk å fremme en påstand og så anføre ett «bevis» som, hvis man ikke leser hastig, viser 
seg å slett ikke være noe bevis. At teknikken er velkjent, gjør den imidlertid ikke mer redelig 

overfor leserne.  
 

7. Om Pat Robertsson og «assasinate Chávez» 
I et innlegg i Klassekampen 12.5.2010 nevner Marsdal og Vold en episode fra den amerikanske 
predikanten Pat Robertsons TV-show, der Halvorssen opptrådte. Robertson var i hardt vær etter å 
ha tatt til orde for at USA burde avlive Venezuelas folkevalgte president Hugo Chávez: 

 
You know, I don't know about this doctrine of assassination, but if he thinks we're trying to 
assassinate him, I think that we really ought to go ahead and do it. It's a whole lot cheaper than 
starting a war. And I don't think any oil shipments will stop. […] We have the ability to take him out, 
and I think the time has come that we exercise that ability. 

 
Vår kritikk av Halvorssen i denne forbindelsen, er at han under stormen dette skapte mot 

Robertson deltok i dennes TV-show og, slik vi tolker det, dempet kritikken ved å påstå at Robertson 
var feiltolket («misinterpreted»). Vi skrev: «To dager senere opptrådte Halvorssen Mendoza som 
Robertsons gjest (ja, i USA opptrer han i slike sammenhenger)  forsvarte

 
 
Om dette skriver Halvorssen i sitt notat:  

 
… in the television clip I say I am against the assassination of Hugo Chávez. But, in his report, why 
does Magnus Marsdal write the opposite? […]Manifest has suggested I have murder in my heart and 
in my mind when, in fact, I was defending Chávez against Pat Robertson‘s suggestion that he should 

be killed.
134

 

 
Dette bygger i beste fall på en misforståelse. Verken Marsdal eller Manifest Analyse har noen 
sinne påstått at Thor Halvorssen har tatt til orde for å drepe noen, ei heller at han har «drap i sitt 

hjerte». Som leserne selv kan forvisse seg om,
135

 skrev Marsdal og Vold ikke i artikkelen «Bak 

Freedom Forums fasade» at Halvorssen forsvarte bruken av begrepet «assasinate» (han gjorde det 
motsatte) og det er å beklage hvis noen har misforstått setningen dit hen. Hva uttrykket 
«forsvarte Robertson» viser til, er Halvorssens påstand om at Robertson var «misforstått». Det er 
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et utsagn som synes å indikere at kritikken Robertson møtte for sin uhyrlige oppfordring til drap 

var overdrevet (han var jo «misforstått»).  
 
Like fullt: Det må beklages hvis uttrykket «forsvarte Halvorssen» ble misforstått. Teksten burde 
vært klarere på dette punktet, for å unngå feiltolkning. Men vi tror mange vil se det 
problematiske i Halvorssens opptreden på Robertsons TV-program. Han må gjerne forklare sine 
norske lesere hvilken del av setningen «if he thinks we're trying to assassinate him, I think that we really 
ought to go ahead and do it» han mener ble misforstått.

136
 

 

8. Om HRFs tidligere talsperson Aleksander Boyd 
I vårt første notat nevnte vi at det er framkommet sterk og rettmessig kritikk mot en tidligere 
ansatt i Thor Halvorssens organisasjon Human Rights Foundation, Aleksander Boyd, som var 
HRFs organisasjonens talsmann i Storbritannia i 2008 og deler av 2009:  

 
HRFs representant i Storbritannia, Aleksander Boyd, har blitt kritisert for å ta til orde for å styrte 
Venezuelas folkevalgte president med vold. Blant formuleringene som har vakt oppsikt, er disse: 
«I wish I could fly over Caracas slums throwing the dead bodies of the criminals that have 
destroyed my country». «Advocating for violence yes I have mentioned in many occasions that in 

my view that is the only solution left for dealing with Chávez.»”
137

 

 
Det var en kommentar i avisa The Guardian som satte offentlighetens lys på Boyds grove 
voldsromantisering, noe som førte til at Boyd klaget The Guardian inn for den britiske 

presseklagenemnda. Klagen ble avvist. 138
 

 

I sitt notat bekrefter Halvorssen at Boyd var ansatt i HRF og at «We knew of his comments before 
we hired Boyd and asked him about these comments». Halvorssen mener «he expressed himself 
in an inappropriate manner,» men viser til at Boyd har beklaget dette skriftlig på en nettside, før 
han legger til: «And I am sure that the readers of this text have often regretted things they have 

said or thought.»
139

 Det siste er sikkert sant, men vi tviler på at mange av Halvorssens lesere har 

skrevet på Aleksander Boyds aggresjonsnivå.
*  

 
Ifølge Halvorssen er uttalelsene til hans tidligere talsperson så irrelevante i denne 
sammenhengen at de kun beviser at Manifest Analyse ikke har noen substansiell kritikk å anføre, 

«desperately grasping at straws,» som han kaller det.
141

 Det er sant at Boyd-historien befinner seg 

på siden av hovedsaken (det er trolig derfor Halvorssen bruker plass på den i sitt notat), så la oss 
her forklare hvorfor vi likevel anså Aleksander Boyds uhyrlige utsagn som relevante: Vi synes 
ansettelsen av Boyd er interessant i forhold til HRFs troverdighet som en seriøs 
menneskerettighetsorganisasjon.  
 
Bør Thor Halvorssen, som HRFs leder, ansette som talsperson en mann han vet har skrevet 

offentlig om hvordan han drømmer om å torturere og myrde sine politiske motstandere? Med 

utgangspunkt i norske forhold, er det vanskelig å se for seg at en menneskerettighetsorganisasjon 

ville ansatt en slik person.  

 

9. Faktiske feil fra Manifest Analyse og fra Eirik Vold på Facebook 
En rekke anklager Thor Halvorssen framsetter mot Manifest Analyses bidrag i debatten er 
uvederheftige. Dette gjelder, som vi har sett, den ikke-eksisterende påstanden om finansiering fra 

Freedom House, Valladares’ medalje fra kuppregimet i Honduras, den angivelige anklagen om at 
«I have murder in my heart and in my mind» og det angivelige sitat-beviset for Manifest Analyses 
«motivations». Men det finnes også faktiske feil, som vi må beklage.  
 
Den første gjelder pengesummen som var involvert i korrupsjonssaken der Leopoldo López mor 
– Antonieta Mendoza – som en av lederne i statsoljeselskapet PDVSA var med på å bevilge støtte 

til organisasjonen Primero Justicia, der Leopoldo López satt i styret. Denne bevilgningen var 
ulovlig etter PDVSAs reglement, som «forbids donations to employees or relatives of employees,» 
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ifølge Wikipedia.142 Da dette ble nevnt i Marsdal/Vold sitt bidrag i Klassekampen 12.5.2010, var 

det som illustrasjon av López’ sin bakgrunn fra «petrokratiet», det vil si den gamle PDVSA-eliten 
som mange i Venezuela mener misbrukte landets oljeinntekter til å berike seg selv og fremme en 
snever agenda i stedet for samfunnets beste. Summen som ble bevilget var på 60 millioner 
venezuelanske bolívares. I vår artikkel var dette regnet om til 2,5 millioner dollar. Dette er, som 
Halvorssen påpeker, altfor høyt dollar-tall. Det riktige skal være rundt 40.000 dollar, skriver 
Halvorssen.  

 
Vi har forsøkt å ta rede på hvordan tallet 2,5 millioner dollar kom inn i den nevnte avisartikkelen, 
og finner ingen annen forklaring enn at forfatterne må ha gjort en grov bom ved omregning 
mellom valutaene bolívares og dollar. Denne regnefeilen må tilskrives Marsdal. Vi vil på Marsdals 
vegne si at han legger seg flat for kritikken og takker for at feilen ble rettet opp. Det hører for 
øvrig med til historien at Leopoldo López selv i en høring opplyste at Primero Justicia fikk noe 

mer enn de 40.000 dollar Halvorssen opplyser, nemlig 196.674 dollar i 1995 og 1996.143 
 
Den andre feilen gjelder Pat Robertsons TV-show. Også her har Halvorssens blikk for detaljer 
funnet noe å gjøre leseren oppmerksom på. På Facebook-veggen til Shabana Rehman Gaarder 
har nemlig Eirik Vold skrevet «Og så fortsatte han [Halvorssen] å frekventere programmet til 
Robertson som også har sagt at jordskjelvet på Haiti var guds straff mot slavene på Haiti fordi de 

gjorde en pakt med djevelen da de frigjorde seg fra de franske slaveeierne». «This is also false,» 
skriver Halvorsen i sitt notat: «I have never again been a guest on Pat Robertson‘s show.» På dette 
punktet har Halvorssen rett. Riktig nok har ingen utgivelse fra Manifest Analyse noen gang 
publisert denne feilen, den er heller ikke relevant for ett eneste argument Manifest Analyse har 
fremmet vedrørende Oslo Freedom Forum, men det er like fullt et faktum at Eirik Vold i en 
løpende debatt på Facebook-veggen til Rehman Gaarder har nevnt at Halvorssen fortsatte å 

«frekventere» TV-showet til Robertson. Dette var aldri noe viktig poeng, heller ikke i Facebook-
diskusjonen der det ble nevnt, men like fullt en feil som vi på vegne av Vold herved beklager. 
 

Vi håper Halvorssen aksepterer vår beklagelser for disse to feilene vedrørende størrelsen på 
pengesummen i en korrupsjonssak og antall opptredener på et TV-program. Hvorvidt disse to 

feilene er slik at Manifest Analyses notat fra april fortjener Halvorssens mange anklager – «several 
documented instances of fabrication», «behavior that is unethical for journalist», «serious breach 
of journalistic ethics» osv. – må være opp til leserne å vurdere.  
 
Trolig ville både Halvorssen og Oslo Freedom Forum vært tjent med at tok alvorlig de 
menneskerettslige problemene som hefter ved å hylle militærkupptilhengere som frihetshelter, i 

stedet for å stemple enhver kritiker som «washed up communist», betalt PR-agent for Hugo 
Chávez, og så videre. En slik debattstil innbyr ikke til seriøs meningsutveksling og vil i norsk 
sammenheng sjelden være tillitvekkende.  
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* * * 

 
Vi håper dette notatet har imøtekommet ønskene fra journalister, organisasjonsfolk og andre som har etterlyst 
svar på «Thor Halvorssens Response». Manifest Analyse ønsker med dette å overlate den videre debatten til de 
direkte involverte: Thor Halvorssen, hans private Human Rights Foundation og de norske organisasjonene 
han ønsker som støttespillere for sitt Oslo Freedom Forum. 
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To talere på dagens storstilte menneskerettighets-konferanse i
Oslo har vært involvert i militærkupp, hevder rapport.

Publisert søndag 25.04.2010 kl. 15:25

mailto:post@thomasergo.no
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HELT ELLER KUPP-INVOLVERT? Ifølge arrangøren
Oslo Freedom Forum er Leopoldo López en
menneskerettighets-helt. Prio-forsker Wenche Hauge
mener det ikke er tvil om at han også var involvert i
militærkuppet i  Venezuela i  2002. Foto: AP Photo/Ariana
Cubillos/Scanpix

STØTTER KONFERANSEN:  Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, ledet av Kjell Magne Bondevik, er offisiell støttespiller til Oslo
Freedom Forum, som nå anklages for å føre fredstalere involvert i  militærkupp. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet

STAVANGER (Dagbladet): -Vi må ta spørsmål om
støtte til menneskerettigheter og demokrati på alvor,
sier Wenche Hauge ved Institutt for fredsforskning
(PRIO) til Dagbladet. 

- Ved å inkludere personer som har vært
delaktige i militærkupp, svekkes Oslo Freedom
Forum's troverdighet. På bakgrunn av dette ville
jeg ikke ha støttet arrangementet, sier
fredsforskeren. 

Fredens stemmer i Oslo

Lech Walesa, Ingrid Betancourt, Garry
Kasparov er blant de verdenskjente
menneskerettighets-forkjemperne som skal tale
under storkonferansen Oslo Freedom Forum,
som begynner i dag. 

De rundt 30 talerne presenteres som "Voices of
Freedom" og "Heroes of Human Rights". Store deler
av det offisielle Menneskerettighets-Norge, som
utenriksdepartementet, Nobels fredssenter,
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter (ledet
av Kjell Magne Bondevik), og Amnesty
International, er støttespillere. Oslo kommune

http://www.oslofreedomforum.com/
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HELT ELLER KUPP-INVOLVERT? Arrangøren av
fredskonferansen som begynner i  Oslo i  dag avviser alle
påstander om at TV-direktør Marcel Granier var involvert
i  kuppet i  Venezuela i  2002 - og vektlegger kun at han og
hans TV-stasjon er blitt forfulgt av Chavez-regimet. Foto:
EPA/Sebastião Moreira/Scanpix

Oslo Freedom Forum

• Menneskerettighets-konferansen Oslo
Freedom Forum arrangeres i Oslo fra i
dag, mandag 26. april til torsdag 29.
april. På konferansen skal mennesker
som betegnes som "Human Rights
Heroes" og "Voices of Freedom" dele
sine førstehåndskunnskaper om kampen
for menneskerettigheter og fred.

• Blant talerne er en rekke verdenskjente
menneskerettighets- og
fredsforkjempere, som: Lech Walesa,
Ingrid Betancort, Hernando de Soto,
Garry Kasparov og Sima Samar. 

• Arrangør er Human Rights
Foundation, grunnlagt og ledet av
norsk-venezuelaneren Thor Halvorssen.

• Foruten utenriksdepartementet og Oslo
kommune, er sentrale aktører nasjonalt
og internasjonalt innen fred- og
menneskerettigheter offisielle
støttespillere, deriblant: 

• Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter (ledet av Kjell
Magne Bondevik), Nobels fredssenter
(Geir Lundestad som styreleder),
Amnesty International, Den norske
Helsingforskomité og Stiftelsen Fritt
Ord.

• Også den norske, liberale tankesmien
Civita, ledet av tidligere Høyre-politiker
Kristin Clemet, er offisiell støttespillere.

finansierer konferansen med 1,6 millioner kroner.

Men i en rapport Dagbladet har fått tilgang til,
hevder den venstreorienterte tankesmien
Manifest Analyse at tre av konferansens
latinamerikanske talere har vært involvert i eller
aktivt støttet opp om militærkupp. 

Forsker: -Delaktige i
militærkupp

Manifest skriver at både opposisjonspolitikeren
Leopoldo López og TV-direktøren Marcel
Granier var
«markante tilhengere» av militærkuppet mot den
folkevalgte presidenten Hugo Chavez i april
2002, et kuppforsøk som ble fordømt av det
internasjonale samfunn. Arrangøren, Human
Rights Foundation, avviser på det sterkeste at
noen av dem var involvert i kuppet. 

Dagbladet har framlagt hovedpunktene i Manifests
rapport for Prio-forsker og Latin-Amerika-kjenner
Wenche Hauge: 

- For meg er det klart at både López og Granier
var involvert i kuppet, sier Hauge. 

- Å invitere slike personer til en slik konferanse, og
å gi dem titler som "Voices of Freedom" og "Heroes
of Human Rights" syns jeg er ille. Hva slags signal
gir dette overfor det latinamerikanske samfunn, om
hvordan Vesten tenker om demokrati og
menneskerettigheter? Signalet blir jo at enkelte
militærkupp kan støttes, andre ikke. Den etiske og
konsekvente tankegangen er fullstendig fraværende.
Dette er svært alvorlig og svekker arrangementets
troverdighet, sier fredsforskeren. 

- Bør tunge aktører som utenriksminister Gahr
Støhre, Kjell Magne Bondevik, Nobels
fredssenter og Amnesty International støtte
arrangementet? 

- Nei, personlig mener jeg de som mener alvor

http://www.oslofreedomforum.com/
http://www.thehrf.org/
http://www.civita.no/
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Kristin Clemet, er offisiell støttespillere.
med sin støtte til demokrati og
menneskerettigheter, bør trekke støtten til et
slikt arrangement, sier fredsforskeren. 

Har lagt ut video

Manifest Analyse har redigert og lagt ut en video på nettet. Klipp fra nasjonale, private og den
irske TV-dokumentaren "The Revolution will not be Televised" er ment å klistre López og Granier
til militærkuppet i 2002. López var som ordfører angivelig med å arrestere justisministeren. 

«Da vi kom dit, fikk vi opp døren med hjelp fra låsesmed», sier López i et TV-intervju. 

Han skal også ha vært i TV-studio like etter kuppet, mens en militæroffiser forteller om kupp-
planene. 

Granier støttet, ifølge Manifest, kuppet ved å stille sin TV-stasjon til disposisjon for generalene,
og vises angivelig under feiringen i presidentpalasset etter at den folkevalgte presidenten og flere
av landets ledere er arrestert. 

TV-bildene viser også en nyhetssjef i Graniers TV-selskap, som forteller at han sluttet i protest
fordi TV-kanalen skal ha krevd full sensur av ytringer til fordel for Chavez. 

Thor Halvorssen, leder av Human Rights Foundation, hevder alle påstandene om talerne er
usanne, og raser over at Dagbladet i det hele tatt velger å trykke dem (se egen sak). 

- Filmklippene er både fra nasjonal TV og fra et uavhengig irsk TV-team, som lagde en
dokumentar om kuppet. Jeg ser ingen grunn til å betvile framstillingen av López´ og Graniers rolle
i kuppet, sier seniorforsker Wenche Hauge. 

- Støtter kuppet

En tredje taler på Oslo Freedom Forum, Armando Valladares, har ikke vært delaktig i kupp, men
har det siste året uttrykt støtte til fjorårets militærkupp i Honduras, ifølge Manifests rapport.
Kuppet ble fordømt av både president Obama og Vesten. 

- Jeg kjenner ikke så godt til Valladares, men det er ille hvis han støtter militærkuppet i Honduras,
sier Hauge i Prio. 

Manifest viser til at Honduras etter kuppet er blitt det farligste landet i verden å arbeide i som
journalist. Bare de siste ukene, skal sju reportere ha blitt drept. 

- Misbruk av virkelige helter

http://vimeo.com/11150995
http://video.google.com/videoplay?docid=5832390545689805144
http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/menneskerettigheter/fred/konferanse/utenriks/11438366/
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- Vi tror verken Kjell Magne Bondevik, Jonas Gahr Støre, Geir Lundestad eller Amnestys
medlemmer ønsker å assosiere seg med aktører som har vært involvert i eller aktivt støtter
militærkupp, sier Magnus E. Marsdal, utreder i Manifest Analyse. 

- Å la en gjeng tilhengere av militærkupp tale under samme freds-paraply som en
nobelprisvinner som Lech Walesa, er å misbruke virkelige frihetshelters integritet. Det er å
misbruke frihetsbegrepet. Og det er å misbruke nobelprisbyen Oslos renomme.
Kupptilhengerne gis en tung symbolsk og politisk støtte når de assosieres med aktører som
Nobels fredssenter og Amnesty International. Bondevik kan umulig være klar over hvem han
samarbeider med her. Og jeg tviler sterkt på at Amnestys medlemmer er interessert i å være
med på dette, sier Marsdal til Dagbladet. 

- Det er alvorlig at personer som har vært involvert i militærkupp blir plassert sammen med
respektable menneskerettighetsforkjempere som f. eks. Sima Samar fra Afghanistan, som var
nominert til Nobels fredspris i fjor, sier Wenche Hauge i Prio. 

- Dette er å kompromittere seriøse menneskerettighetsforkjempere, mener fredsforskeren. 

Dagbladet.no  Postadresse: Boks 1184 Sentrum  0107 Oslo  Besøksadresse: Langkaia 1  0150 Oslo 
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Oslo Freedom Forum

• Menneskerettighets-konferansen Oslo

THOMAS ERGO 
post@thomasergo.no 

-SVEKKER ARRANGEMENTET: Det kan sås tvil om de politiske holdningene til noen av menneskerettighetsheltene som skal tale på Oslo
Freedom Forum. -Det er problematisk at disse personene blir renvasket av arrangørens vignetter, siere Bente Erichsen, direktør ved Nobels
fredssenter.  Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet

- Oslo Freedom Forum er
svekket

Nobel-direktør Bente Erichsen reagerer på at arrangørene har
hentet mulige militærkupp-tilhengere til Norge.

Samtidig som Oslo Freedom Forum åpnet i dag,
offentliggjorde den venstreorienterte tankesmien
Manifest Analyse en rapport og en video. Der
anklages tre av konferansens menneskerettighets-
talere for å ha vært involvert i eller aktivt støttet

Publisert mandag 26.04.2010 kl. 12:38

http://www.oslofreedomforum.com/
mailto:post@thomasergo.no
http://manifestanalyse.no/-/sandbox/show?ref=mst
http://vimeo.com/11150995
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• Menneskerettighets-konferansen Oslo
Freedom Forum arrangeres i Oslo fra i
dag, mandag 26. april til torsdag 29.
april. På konferansen skal mennesker
som betegnes som "Human Rights
Heroes" og "Voices of Freedom" dele
sine førstehåndskunnskaper om kampen
for menneskerettigheter.

• Blant talerne er en rekke verdenskjente
menneskerettighets- og
fredsforkjempere, som: Lech Walesa,
Ingrid Betancort, Hernando de Soto,
Garry Kasparov og Sima Samar. 

• Arrangør er Human Rights
Foundation, grunnlagt og ledet av
norsk-venezuelaneren Thor Halvorssen.

• Foruten utenriksdepartementet og Oslo
kommune, er sentrale aktører nasjonalt
og internasjonalt innen fred- og
menneskerettigheter offisielle
støttespillere, deriblant: 

• Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter (ledet av Kjell
Magne Bondevik), Nobels fredssenter
(Geir Lundestad som styreleder),
Amnesty International, Den norske
Helsingforskomité og Stiftelsen Fritt
Ord. 

• En viktig støttespiller er  Civita, ledet
av tidligere Høyre-politiker Kristin
Clemet. Clemet er også leder av Oslo
Freedom Forums styre.

militærkupp i Latin-Amerika, slik Dagbladet skriver
i dag. 

-Det er synd at det kan sås tvil om noen av
deltakernes politiske holdninger. Det svekker
hele arrangementet, sier Bente Erichsen, direktør
ved Nobels Fredssenter, en av konferansens
offisielle støttespillere.   

Trekker ikke støtten

Men hun vil ikke følge oppfordringen fra
seniorforsker Wenche Hauge ved
Fredsforskningstinstituttet (Prio): 

Hauge mener de offisielle støttespillerne til
konferansen — som UD, Nobels fredssenter,
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og
Amnesty - bør trekke sin støtte til
arrangementet. 

Erichsen understreker også at Nobels fredssenter
ikke støtter arrangementet økonomisk.    

-Det overordnede temaet for konferansen er i 
utgangspunktet interessant. Men vi har ikke lagt oss
opp i og kommer ikke til å legge oss opp i
arrangementet og avviklingen av det, fordi vi i dette
landet setter ytringsfriheten høyt, sier Erichsen.   

-Problematisk renvasking

Hun peker imidlertid på det hun betegner som
en "svakhet" og et "problem" ved Oslo Freedom
Forums presentasjonen av de tre talerne. 

De er blitt anklaget for å ha vært involvert i eller
aktivt støttet militærkupp. Men deres rolle i disse
kuppene nevnes ikke, kun at de har vært ofre for
forfølging fra henholdsvis Chavez og Castro-

http://www.oslofreedomforum.com/
http://www.thehrf.org/
http://www.civita.no/
http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/fred/menneskerettigheter/konferanse/nobelpris/11437687/
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ROSER ARRANGØREN: Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter, ledet av Kjell Magne Bondevik,
følger ikke oppfordringen om å trekke seg ut av Oslo
Freedom Forum. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet

regimet. 

-De blir dermed renvasket av arrangørens
vignetter. Det syns jeg er problematisk. Jeg
håper derfor det er anledning til å stille
spørsmål, etter at de har talt. Det står det nemlig
ingenting om i programmet, sier Erichsen.     

Ros fra Bondevik

  
Heller ikke Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter, ledet av Kjell Magne
Bondevik, vil følge oppfordringen om å trekke
sin støtte til arrangementet. 

-Konferansen utgjør en viktig møteplass for å
utveksle ideer i kampen for menneskerettighetene,
skriver spesialrådgiver Alf-Åge Hansen, ansvarlig
for senterets menneskerettighetsarbeid, i en e-post til Dagbladet. 

Han presiserer at Oslosenteret — "i likhet med UD og store deler av menneskerettighetsmiljøet i
Norge" er en av mange støttespillere, og ikke gir konferansen økonomisk støtte.  Senteret kjenner
heller ikke de enkelte talernes bakgrunn. 

-At Oslosenteret har sagt ja til å være støttespiller for konferansen, betyr selvsagt ikke at vi
nødvendigvis går god for alle meninger eller politiske sympatier som involverte deltakere måtte
ha, skriver Bondeviks rådgiver.     

-Har ingenting på dem

Også Amnesty International presiserer at organisasjonen kun er en av flere støttespillere, og
at de ikke har deltatt i utvelgelsen av talere. 

-Vi har etter Dagbladets henvendelse sjekket så godt  det lar seg gjøre i våre arkiver, og kan ikke
se at vi har noe på de tre aktuelle talerne. Vi kan dermed verken gå god for dem, eller ikke gå god
for dem, sier Ina Tin, Amnestys kommunikasjonssjef i Norge.    

-Oslo Freedom Forum er blitt et veldig viktig forum for meningsutveksling. Arrangøren har
klart å samle mange spennende mennesker, som har mye relevant å si om
menneskerettigheter, og som selv har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd. Det kan gi
oss impulser, og derfor har vi valgt å støtte konferansen. Det betyr ikke at Amnesty er enig i
alt hver enkelt deltaker gir uttrykk for, sier Tin.   
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Utenriksdepartementet har foreløpig ikke respondert på Dagbladets henvendelse, og Oslo Freedom
Forum ønsker ikke å kommentere denne saken.
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THOMAS ERGO 
post@thomasergo.no 

JONAS SVERRISSON
RASCH 
jon@dagbladet.no 

HARDE BESKYLDNINGER: - Thor Halvorsens organisasjon Human Rights Foundation har liten eller ingen troverdighet, sier Mark
Weisbrot,  en av verdens ledende Latin-Amerika-eksperter,  her utenfor Grand Hotel, hvor Oslo Freedom Forum avholdes. Halvorssen svarer
til Dagbladet at den verdenskjente regissøren Oliver Stones nye film om president Chavez er betalt av Chavez-regimet, og at manusforfatter
Weisbrot er presidentens betalte pr-agent. Foto:Jacques Hvistendahl/Dagbladet

Harde skyts og isfront mellom
menneskerettighets-eksperter

Amerikansk økonom hevder lederen av Oslo Freedom Forum er
høyrevridd og uten troverdighet - og anklages selv for å være en
betalt pr-agent for president Hugo Chavez.

(Dagbladet): «Kjøpt og betalt». «Uten
troverdighet». Beskyldningene hagler mellom to
de to internasjonale Latin-Amerika-ekspertene. 

Publisert onsdag 28.04.2010 kl. 11:55

mailto:post@thomasergo.no
mailto:jon@dagbladet.no
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OLIVER STONE DRAS INN I KRANGEL: Regissør
Oliver Stone har i  dag norgespremiere på sin film om
president Hugo Chavez og venstrebølgen i  Latin-Amerika.
Mark Weisbrot er manusforfatter. FOTO: GORM K.
GAARE

-BETALT PROPAGANDA: - Weisbrot påstår at han
opptrer uavhengig men fikk for kort tid siden utbetalt
omkring 750 000 norske kroner i  konsulenthonorar fra
Venezuelas regjering i  forbindelse med promoteringen av
Oliver Stones dokumentarfilm om Hugo Chavez "South
of the Border", som lanseres i  Oslo i  dag, skriver Thor
Halvorssen til Dagbladet. Foto: Berit Roald /  SCANPIX

Debatten om Oslo Freedom Forum

• Menneskerettighets-konferansen Oslo
Freedom Forum arrangeres i Oslo fra
mandag 26. april til torsdag 29. april. På
konferansen skal mennesker som
betegnes som "Human Rights Heroes"
og "Voices of Freedom" dele sine
førstehåndskunnskaper om kampen for
menneskerettigheter.

• Blant talerne er en rekke verdenskjente
menneskerettighets- og
fredsforkjempere, som: Lech Walesa,

Oslo Freedom Forum, med norsk-venezuelaneren
Thor Halvorssen og hans Human Rights Foundation
som primus motor, går inn i sin tredje
arrangementsdag, med blant andre Nobels
fredsprisvinner Lech Walesa som trekkplaster. 

Samtidig avholder Universitetet i Oslo og Oslo
Dokumentarkino et arrangement, som hevder å gi et
bredere og mer korrekt bilde av den politiske
situasjonen i Venezuela og Latin-Amerika. 

Trekkplaster her er amerikaneren Mark
Weisbrot, som presenteres som «en av verdens
ledende kunnskapspersoner» på Venezuelas 
økonomi".  

Dagbladet har bedt Weisbrot kommentere
påstandene denne uka, om at Oslo Freedom Forum
holder seg med talere — presentert som «Human
Rights Heroes» og «Voices of Freedom» — men
som også har vært involvert i militærkupp. 

Weisbrot retter nå harde skyts mot
arrangementsansvarlig Thor Halvorssen.   

- Ingen troverdighet

- Thor Halvorsens organisasjon Human Rights
Foundation er en høyst politisert organisasjon,
med liten eller ingen troverdighet i
menneskerettighets-verdenen, skriver Weisbrot i
en e-post til Dagbladet. 

- Organisasjonen hans deler syn med ultra høyre-
fløyer i Latin-Amerika. Dens angrep er i hovedsak
rettet mot regjeringer til venstre for sentrum, som
Ecuador, Bolivia og Venezuela. Halvorsen har selv
nære bånd til den venezuelanske opposisjonens mer
radikale fløy, og har ofte forsvart deres ekstreme
agenda, skriver Weisbrot. 

Han er visedirektør for den venstreorienterte
tenketanken Center for Economic and Policy

http://www.oslofreedomforum.com/
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fredsforkjempere, som: Lech Walesa,
Ingrid Betancort, Hernando de Soto,
Garry Kasparov og Sima Samar. 

• Arrangør er Human Rights
Foundation, grunnlagt og ledet av
norsk-venezuelaneren Thor Halvorssen.

• Foruten utenriksdepartementet og Oslo
kommune, er sentrale aktører nasjonalt
og internasjonalt innen fred- og
menneskerettigheter offisielle
støttespillere, deriblant: 

• Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter (ledet av Kjell
Magne Bondevik), Nobels fredssenter
(Geir Lundestad som styreleder),
Amnesty International, Den norske
Helsingforskomité og Stiftelsen Fritt
Ord. 

• En annen støttespiller er  Civita, ledet
av tidligere Høyre-politiker Kristin
Clemet.?

• Manifest Analyse, ved utreder Magnus
E. Marsdal hevder i en rapport,
understøttet av en video lagt ut på
Internett, at tre av konferansens
deltakere har vært involvert i eller aktivt
støttet militærkupp i Latin-Amerika.
Dette skrev Dagbladet mandag. 

• Wenche Hauge, seniorforsker ved
Fredsforskningsinstituttet (Prio) har
støttet påstanden, og har sagt til
Dagbladet at sentrale støttespillere som
UD, Nobels fredssenter, Oslosenteret for
fred og menneskerettigheter og Amnesty
bør trekke sin støtte til arrangementet. 

• Alle anklager er blitt blankt avvist av
Human Rights Foundation og Thor
Halvorssen, som har takket nei til NRKs
og andre mediers invitasjon til å møte
sine kritikere til debatt. Halvorssen sier
han stiller til debatt når konferansen er

Research i Washington D.C., og spaltist i en rekke
internasjonale medier, som The Guardian og The
New York Times. 

Han er også manusforfatter av Oliver Stones nye
dokumentarfilm om Venezuelas president Hugo
Chavez, som han skal vise og debattere under
norgespremieren på Parkteateret i kveld.    

- Oslo-taler arresterte
justisministeren

Oslo Freedom Forum har kontant avist påstandene
fra den norske tankesmien Manifest Analyse, støttet
av Wenche Hauge, seniorforsker ved
Fredsforskninsginstituttet (Prio), om at konferansens
talere Leopoldo Lopez og Marcel Granier var
involvert i militærkuppet mot den folkevalgte
presidenten Hugo Chavez i 2002. 

Weisbrot, derimot, er ikke i tvil:  

- Leopoldo Lopez, ordfører i Caracas kommune i
Chacao, var involvert i heksejakten 12. april,
dagen Pedro Carmona oppløste
nasjonalforsamlingen og høyesterett og erklærte
seg selv som president. Han ledet medlemmer av
sin politistyrke til Baruta kommune (utenfor
hans egen jurisdiksjon) og foretok den ulovlige
arrestasjonen av innenriks- og justisminister
Rodriguez Chacin, som ikke hadde gjort annet
galt enn å være medlem av Venezuelas regjering,
skriver Weisbrot til Dagbladet. 

- TV-direktør hjalp kupp-
regimet

Marcel Granier, som var direktør for TV-selskapet
RCTV,  deltok  ifølge Weisbrot «spesielt aktivt i
den private mediakampanjen til støtte for 2002-
kuppet».

http://www.thehrf.org/
http://www.civita.no/
http://vimeo.com/11150995
http://www.dagbladet.no/2010/04/25/nyheter/fred/menneskerettigheter/konferanse/nobelpris/11437687/
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han stiller til debatt når konferansen er
over.  

- Ulike øyenvitner så ham delta i morgenmøte
med kupp-president Pedro Carmona 13. april.
Der ble det bestemt at de ulike mediene
representert i møtet skulle praktisere en
«informert stillhet», med hensyn til
markeringene til støtte for Chavez omkring i landet. Dette for å hjelpe til å opprettholde
kupp-regimet. Mens tusenvis av Pro-Chavez-demonstranter fyllte gatene i Caracas om
aftenen 13. april, kringkastet RCTV tegneserier og såpeoperaer, skriver Weisbrot.   

- Har opplagt støttet kuppet

En tredje taler ved Oslo Freedom Forum, Armanda Valladares, kjent samvittighetsfange under
Castros regime, er anklaget for å ha støttet fjorårets militærkupp i Honduras. 

- Han har opplagt støttet kuppet i Honduras, skriver Weisbrot, og viser til én av Valladares
artikler. 

Valladares mottok i desember i fjor Honduras høyeste utmerkelse fra kupp-president Roberto
Micheletti, skriver Weisbrot, som er i møter med både Utenriksdepartementet og Statoil under sitt
Norges-besøk.

Dagbladet konfronterte Valladares med anklagene allerede mandag. Han erkjente uten
problemer at han støttet det han mener var en rettmessig avsetting av Honduras tidligere
president Manuel Zelaya. 

- Se her, her er kjennelsen fra Honduras' høyesterett, sa Valladares og ga Dagbladets utsendte et
dokument på spansk.

Årsaken til at høyesterett bestemte å avsette Zelaya skal ha vært at han ønsket å endre grunnloven
slik at han kunne sitte som president på livstid.   

- Weisbrot er en betalt pr-agent

Dagbladet har framlagt Weisbrots kritikk for Thor Halvorssen i Oslo Freedom Forum. 

Han svarer ved å gå på frontalangrep på Weisbrot, som han hevder er kjøpt og betalt av
Venezuelas president Hugo Chavez. 

- Mark Weisbrot er en nær rådgiver til Venezuelas ambassadør i Washington, Bernando
Alvarez. Han påstår at han opptrer uavhengig men fikk for kort tid siden utbetalt omkring
750 000 norske kroner i konsulenthonorar fra Venezuelas regjering i forbindelse med

http://www.reuters.com/article/idUSTRE5AP0EI20091126
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promoteringen av Oliver Stones dokumentarfilm om Hugo Chavez «South of the Border»,
som lanseres i Oslo i dag. Filmen er fullfinansiert av Chavez-regimet, men er samtidig
forbudt å vise for publikum i Venezuela. I mine øyne er Weisbrot en betalt pr-agent som
opptrer på vegne av sin oppdragsgiver, president Hugo Chavez, skriver Halvorssen i en e-
post til Dagbladet.   

- Er dette høyrevridd?

- Weisbrot har en vanskelig jobb, fortsetter Halvorssen, og viser til at regimet Weisbrot «er betalt
for å forsvare» er fordømt for menneskerettighetsbrudd av en rekke internasjonalt anerkjente
aktører, deriblant Europaparlamentet, Reportere uten grenser, FNs spesialutsending for
ytringsfrihet og Amnesty International. 

Han viser også til at internasjonal presse — fra Washington Post til The Guardian — har kritisert
Chavez for mangelnde respekt for menneskerettighetene. 

- Er det dette Weisbrot mener med høyrevridd propaganda? spør Halvorssen.   

Han viser til at Chavez-regimet har stengt opposisjonens TV-kanaler og radiostasjoner, fengslet
regimekritiske journalister, torturert politiske fanger og prioriterer våpenkjøp fra Russland framfor
bekjempelse av fattigdom.   

- Weisbrots påstand om at min organisasjon, Human Rights Foundation, mangler troverdighet
faller på sin egen urimelighet, skriver Halvorssen, og viser til Vaclav Havel er styreformann, og at
folk som Elie Wiesel, Garry Kasparov og Jack Healey (leder av Amnesty International i åtte år) er
støttespillere.  

- Tror Weisbrot at de ville støttet en organisasjon uten troverdighet? spør Halvorssen.

- Ville Lech Walesa, Rebiya Kadeer, Anwar Ibrahim, Lubna al-Hussein, Lidia Yusupova, og
mange andre akseptert å bli invitert til Oslo Freedom Forum av en mann som ledet en organisasjon
uten troverdighet?   

Verbal støtte fra Bill Clinton

Halvorssen er mildt sagt indignert over de siste dagenes kritikk i Dagbladet av Oslo Freedom
Forum. Han viser til at store deler av verdenspressen er i Oslo for å dekke konferansen fra et
menneskerettighets-perspektiv, blant dem: The Economist, The New York Times, Forbes,
Politiken, Wikileaks og Al Jazera. 

Han framhever også at man blant konferansens mange støttespillere også finner USAs
tidligere president Bill Clinton. Dagbladet blir vist et brev fra Clinton, der han takker Oslo
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Freedom Forum for innsatsen for menneskerettighetene, og ønsker lykke til med
konferansen.     

- Sannheten er at det er Weisbrots organisasjon som mangler troverdighet innen Latin Amerika-
spørsmål. I Weisbrots stab kan man finne blant andre Deborah James—som tidligere var ansatt
hos Chavez regjering, og Alex Main som tidligere jobbet i Chavez presidentpalass, skriver
Halvorssen.

- Grunnløse påstander

I sin e-post til Dagbladet går ikke Halvorssen konkret inn på sine gjesters angivelige involvering i
kuppet i Venezuela. At Lopez deltok i arrestasjonen av justisministeren under kuppet, skal være
dokumentert bl. a. i denne videoen, lagt ut på Internett. 
  
- Beskyldningen mot Lopez og Granier er etter min mening fullstendig grunnløse, og jeg
møter ham gjerne til debatt, skriver Halvorssen. 

- Når det kommer til den tidligere kubanske samvittighetsfangen Valladares, så ble han ikke tildelt
en pris av President Micheletti. Han har heller aldri møtt Micheletti. Han mottok en pris av
presidenten for Honduras interimregjering. Det er de faktiske forhold, men de har Weisbrot
vanskelig for å akseptere. Derfor fortsetter han å angripe motiver fremfor å diskutere innhold. 

Halvorssen har hele uka takket nei til å møte sine kritikere til debatt i blant annet NRKs
Dagsnytt 18. Men han sier han gjerne møter Manifest Analyse, Prio-forsker Wenche Hauge
og Weisbrot når konferansen er ferdig, mot slutten av uka. 

- Jeg har ingenting å skjule. Men det har Weisbrot, skriver Halvorssen.

Hele e-posten med Halvorssens oppgjør med Weisbrot kan du lese her. 

Dagbladet.no  Postadresse: Boks 1184 Sentrum  0107 Oslo  Besøksadresse: Langkaia 1  0150 Oslo 
© DB Medialab AS  Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.no: Lars Helle
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Nettutgaven, torsdag 26. august, 2010

Slakter Freedom Forum

KRITISK: Den amerikanske Latin-Amerika-eksperten Mark Weisbrot mener Oslo Freedom
Forum mangler troverdighet når forumet presenterer kupptilhengere som frihetsforkjempere.

Av Yohan Shanmugaratnam (tekst) og Linda Bournane Engelberth (foto) yohan.shanmugaratnam@klassekampen.no

TORSDAG 29. APRIL, 2010

NÅDELØS: Den omstridte konferansen Oslo Freedom Forum, som
avsluttes i dag, feirer ledende kupptilhengere, fastslår Mark
Weisbrot fra Center for Economic and Policy Research i USA.

Konferansen Oslo Freedom Forum (OFF), som i dag blir avsluttet i Oslo, startet skjevt ut mandag. Da la den
venstreorienterte tankesmia Manifest Analyse fram en rapport der flere av forumets prominente gjester -
venezuelanerne Leopoldo Lopez og Marcel Granier, samt kubanskfødte Armando Valladares - presenteres som
aktive tilhengere av militærkupp.

I Dagbladet oppfordret seniorforsker Wenche Hauge ved fredsforskningsinstituttet Prio utenriksminister Jonas
Gahr Støre, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Nobels Fredssenter til å trekke seg fra
arrangementet. Direktør Bente Erichsen ved Nobels Fredssenter fastslo at de aktuelle personenes deltakelse
«svekker» forumet.

Slutter seg til kritikken

Nå får kritikerne støtte fra Mark Weisbrot, en av direktørene ved den Washington-baserte tankesmia Center for
Economic and Policy Research (CEPR). Latin-Amerika-eksperten, som blant annet er spaltist i The Guardian,
deltok i går på et akademisk seminar om Venezuela i Oslo og på visningen av filmen «South of the Border» av
Oliver Stone, som Weisbrot har vært rådgiver for. Han mener det ikke hersker noen tvil om at både
opposisjonspolitikeren Lopez og Granier, sjefen i opposisjonskanalen RCTV, aktivt sluttet seg til kuppet mot
Venezuelas president Hugo Chávez i 2002.

- Under kuppet var Lopez ordfører i Chacao. Han anførte medlemmer av sin politistyrke til Baruta, som for øvrig
var utenfor hans jurisdiksjon, og arresterte innenriks- og justisministeren i regjeringen. Jeg vil si at man er en
aktiv deltaker i et kupp, når man går og arresterer noen fra den lovlig valgte regjeringen, sier Weisbrot til
Klassekampen.

- Hele verden vet at RCTV var aktive deltakere ikke bare i kuppet, men også i oljestreiken, da de kjørte tv-
reklamer som tok til orde for at regjeringen skulle styrtes, uttaler han.

Ifølge RCTVs daværende nyhetssjef Andres Izarra, tidligere journalist i CNN, fikk ansatte ordre fra kanalens
ledelse om å sensurere bilder av Chávez-tilhengere som etter kuppet fylte gatene for å kreve gjeninnsettelsen
av presidenten. «Det var ordren fra kanalens sjef: ‘Følg instruksen eller gå av’», har Izarra uttalt. Kritikerne viser
også til at RCTV-sjefen Granier personlig dro til presidentpalasset for å møte kuppmakerne etter at Chávez var
bortført.

I Manifest-rapporten heter det at Leopoldo Lopez og Marcel Granier, som av OFF henholdsvis frontes som
«menneskerettshelt» og en av «frihetens stemmer», var «markante tilhengere» av kuppet mot Chávez, mens
kubanskfødte Armando Valladares har sluttet opp om kuppet mot president Manuel Zelaya i Honduras i fjor.
Begge kuppene møtte bred fordømmelse i verden, inkludert i USA og Norge.

Weisbrot er forbløffet over at norske myndigheter og en rekke anerkjente aktører har stilt seg bak OFF, som
arrangeres av den venezuelanskfødte amerikaneren Thor Halvorssens organisasjon Human Rights Foundation
(HRF).

- Human Rights Foundation har ikke mye troverdighet, selv ikke i USA, sier Weisbrot, som synes det er spesielt
at organisasjonen bruker «folk fra ytre høyre i det politiske spekteret» framfor anerkjente menneskerettsgrupper
som også er kritiske til Venezuelas regjering.

Arrangør raser

Presidenten i Human Rights Foundation, Thor Halvorssen, svarer på kritikken blant annet ved å anklage
Weisbrot for å være kjøpt og betalt av myndighetene i Venezuela, og hevder han nylig fikk «omkring 750.000
kroner i konsulenthonorar fra Venezuelas regjering» i forbindelse med promoteringen av «South of the Border».

- I mine øyne er Weisbrot en betalt pr-agent som opptrer på vegne av sin oppdragsgiver, president Hugo
Chávez. Han har en vanskelig jobb, sier Halvorssen i en uttalelse til Klassekampen.

Han sier videre at «regimet [Weisbrot] er betalt for å forsvare» har blitt fordømt blant annet av
Europaparlamentet, Reportere uten grenser, Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, the Inter-

http://www.klassekampen.no/
http://www.klassekampen.no/6443/author/author/null
mailto:yohan.shanmugaratnam@klassekampen.no
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American Commission on Human Rights, FNs spesialutsending for ytringsfrihet og Amnesty International.

- Weisbrots påstand om at min organisasjon, Human Rights Foundation, mangler troverdighet faller på sin egen
urimelighet. Ville Václav Havel akseptert å sitte som styreformann for en organisasjon uten troverdighet? Ville
Elie Wiesel, Garri Kasparov, Jack Healey - leder av Amnesty International i åtte år - støttet en organisasjon uten
troverdighet? Ville Lech Walesa, Rebiya Kadeer, Anwar Ibrahim, Lubna al-Hussein, Lidia Yusupova, og mange
andre akseptert å bli invitert til Oslo Freedom Forum av en mann som ledet en organisasjon uten troverdighet?,
spør Halvorssen.

Han mener også at beskyldningene mot Lopez og Granier er «fullstendig grunnløse», og anklager Weisbrots
organisasjon for å mangle troverdighet i Latin-Amerika-spørsmål.

Avviser anklager

Mark Weisbrot reagerer sterkt på påstandene om at han er betalt av venezuelanske myndigheter.

- Vel, dette har de funnet opp. Jeg har ikke mottatt noen penger fra den venezuelanske regjeringen, og våre
finansieringskilder er offentliggjort. Jeg er heller ikke en pr-agent for noen, sier Weisbrot, som etterlyser bevis
og varsler et injuriesøksmål mot Halvorssen.

Weisbrot sier han aldri har avvist at det eksisterer menneskerettslige problemer i Venezuela, men at det ikke
tjener menneskerettighetene å skape et grovt unyansert bilde av situasjonen, slik han mener aktører som
Human Rights Foundation gjør ved å profilere individer som Lopez og Granier.

- Jeg tviler på at han vil saksøke meg, fordi han vet han kommer til å tape. Men jeg håper han vil gjøre det, og
jeg ser fram til en eventuell rettssak, sier Halvorssen.

- Jeg vil bruke anledningen i en rettssal til å kaste lys over Weisbrots aktivitet og det han driver med. Jeg er ikke
redd for Weisbrot og hans trusler, eller de truslene som kommer fra hans allierte i den venezuelanske
regjeringen.

Manifest-rapporten peker imidlertid på at Halvorssens organisasjon, Human Rights Foundation, holder «alle
sine finansieringskilder hemmelige», og at den nøyer seg med å takke sjenerøsiteten til «individer og stiftelser».

Nettutgaven gir deg et lite utvalg fra dagens avis. For å lese hele avisen kan du abonnere.
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Politisk indoktrinering i skolen
Oslo Freedom Forum inviterte oss elever til en «politisk nøytral» konferanse. Det vi fikk var politisk

indoktrinering, sponset av Oslo kommune.

KRONIKK AV BÅRD NIKOLAS VIK STEEN, Elev ved Lamberseter VGS 

Trykt i Dagsavisen 10.05.2010

Frps Oslo-byråd Sylvi Listhaug har nylig gått hardt ut mot det hun mener er politisk indoktrinering i

norsk skole. Her skal hun få en sak å henge fingrene i. Oslo Freedom Forum (OFF) dekket den siste uka

i april deler av Karl Johan med bannere som framhevet forumets viktige rolle som forkjemper for

menneskerettighetene. Vi var 20 elever fra Lambertseter VGS og rundt 200 elever totalt som ble sendt

til denne konferansen 29. april. I OFFs invitasjon til skolene våre, ble vi lovet en: «politisk og religiøst

nøytral konferanse». Det var på dette grunnlaget vår skole bestemte å sende oss og det var dette vi

forventet. Vi fikk noe helt annet.

Da vi kom til konferansen, var det ledende representanter fra Unge Høyre som klippet billetter. Dette

virket ikke særlig nøytralt. Som for å understreke mangelen på politisk nøytralitet, var både Siv Jensen

og Kristin Clemet representert på scenen, i tillegg til en stor andel svært høyrevridde talere. Ingen

politikere eller personligheter fra den andre siden av den politiske skalaen var tilstede. I invitasjonen ble

det hevdet at statsråd Erik Solheim skulle delta. Han så vi aldri. I stedet fikk de fremmøtte Siv Jensen.

Jeg utfordrer Sylvi Listhaug til å fortelle elever og foreldre i Oslo om hun, som motstander av

indoktrinering, finner det akseptabelt å utsette tenåringer for så ekstreme virkemidler som vi opplevde

under Oslo Freedom Forum.

Her tenker jeg spesielt på innlegget til mediemagnaten Marcel Granier fra Venezuela. Rundt 200 elever

fra videregående skole var invitert i beste skoletid. Overfor disse tok Granier i bruk en ekstrem form for

påvirkning gjennom en film som må bryte med samtlige regler innen presseskikk. Her fikk vi en suspekt

sammenklipping av et titall taler fra president Hugo Chavez, som med bilder i sakte film og tilsatt

dramatisk musikk gjorde et sterkt inntrykk på mange av elevene i salen. Filmen viser president Chavez

som gjentatte ganger sier at han skal gå til krig mot de private massemediene, men den ekstreme

klippingen gjør det umulig å få noe helhetlig inntrykk av talen. Den delen av talen hvor Chavez

forklarer hvordan noen private medier beviselig var delaktige i landets ulovlige militærkupp i 2002 er

helt klippet bort. At Granier faktisk eier og styrer en av TV-kanalene som støttet militærkuppet mot en

folkevalgt president, ble avdekket i en rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse da Oslo Freedom

Forum startet. Vi elever som var sendt dit fikk derimot aldri høre noe om denne kritikken, hverken fra

arrangøren eller fra innlederne. Det vi fikk, var uhemmet propaganda fra en mektig og erfaren mann

som selv er part i konflikten han «informerte» Oslo-elevene om.

Arrangementet var ikke nøytralt, det var ensrettende. Talerne som var valgt ut snakket nærmest

utelukkende mot venstreorienterte styrer, mot islamske styrer eller islam, det var tydelig at det var et

mønster; de snakket uimotsagt. Det var ingen dialog og det var ikke lagt opp til spørsmål eller debatt.

Det som i dagens verden blir oppfattet som Vestens/USAs «fiender» eller motparter ble kritisert etter

noter, noe som ofte er vel fortjent. Likevel var det påfallende at INGEN saker som omhandlet våre

Nato-alliertes menneskerettighetsbrudd ble tatt opp. Ingenting om Israel, ingenting om situasjonen i

Irak, ingenting om USAs dødstraff. Stater som Israel, Usa, Saudi-Arabia eller historier om kristen eller

jødisk ekstremisme ble ikke nevnt med ett ord. Jeg sier ikke at de historiene vi hørte var usanne. Alle de

nevnte temaene fortjener oppmerksomhet. Men jeg og flere av mine klassekamerater reagerer sterkt på

Oslo Freedom Forums tydelige partiskhet.

At elever sendes til et slikt arrangement blir desto mer urovekkende når vi ser rullebladet til noen av

forumets «Heroes of Human Rights». Det ble nylig avdekket at tre av forumets deltagere var enten

støttespillere for militærkuppet i Venezuela i 2002 eller tilhenger av militærkuppet i Honduras i 2009.

Det er utrolig hvordan arrangørene kan presentere sine talere Leopoldo Lopez, Marcel Granier og

Armando Valladares som forkjempere for menneskerettighetene. Flere medier har i forbindelse med

årets Freedom Forum fokusert på hvordan disse beviselig ikke er noen slike helter. Under kuppet i

Venezuela i 2002 ledet Lopez en væpnet arrestasjon av den demokratisk valgte justisministeren.

Graniers TV-kanal fremmet kuppgeneralene aktivt. Kuppet skjedde mot de folkevalgte, mot demokratiet.

Det gjorde også militærkuppet i Honduras i fjor, som Armando Valladares støtter aktivt, selv om det er

fordømt av president Obama og verden for øvrig. Tross alt dette, får elever i Oslo-skolen disse talerne

presentert som menneskehetens helter. De kontroversielle handlingene knyttet til militærkupp ble ikke

nevnt av Oslo Freedom Forum med ett ord.

Denne «nøytrale» konferansen viste seg å fremme en svært høyrevridd agenda i menneskerettighetenes

navn. På tross av dette, eller kanskje nettopp derfor, valgte Oslo Freedom Forum å invitere elever fra

Oslos «Politikk og Menneskerettigheter»-klasser på falskt grunnlag. Dette bør ikke Oslo-skolene

akseptere. Dette er elever med interesse for fagområdet og mange av dem kommer sikkert til å arbeide

med temaet i fremtiden. Det er helt uholdbart at den offentlige fellesskolen blir med på å fremme

propagandashowet Oslo Freedom Forum som en «nøytral» kilde til informasjon om menneskerettigheter

.

http://manifestanalyse.no/-/page/show/5236_politisk-indoktrinering-i-skolen
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Oslo Kommune støttet årets forum med 1,6 millioner kroner og bidrar med dette til indoktrinering i

skolen. Jeg håper at Oslo kommune nå stopper dette misbruket av borgernes penger. Jeg anbefaler

lærere, elever og rektorer å ha en kritisk holdning til Oslo Freedom Forum i fremtiden. Organisasjoner

som Amnesty, Fritt Ord og Den norske Forfatterforening burde også revurdere om de skal fortsette å la

seg bruke til å legitimere et så tydelig politisk vridd arrangement. Eller er også dere blitt lurt?

Bård Nikolas Vik Steen, 
Elev ved Lamberseter VGS

OFF, Propaganda

Opprettet 10.05.2010 13:33 - Sist oppdatert mandag 10. mai kl 16
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DEBATT:
Leopoldo Lopez

Aktivist og stifter av «Voluntad Popular»

(«Folkets Vilje»)

KUPPMAKER TIL OSLO? Den venezuelanske politikeren Leopoldo Lopez, fetteren til Oslo Freedom Forums leder Thor Halvorssen,

svarer på anklagene om at han var involvert i  et militærkupp mot Hugo Chavez i  2002. Lopez deltok både i  år og i  fjor på Oslo Freedom

Forum.

Foto: AP/Scanpix

Jeg er ingen kuppmaker

OSLO FREEDOM FORUM: Min politiske sti er ren: Jeg har aldri
vært for noe annet alternativ enn det som består av
stemmegivning, demokrati og folkets vilje.

JEG ER, både av Dagbladet og av Klassekampen, gjentatte ganger
blitt beskyldt for å være «kuppmaker» og dermed ikke en verdig
deltaker på menneskerettighets- konferansen Oslo Freedom Forum,
som ble avholdt i slutten av april.

Jeg er ikke kontaktet av noen norsk journalist for å gi kommentarer
til  anklagene. I strid med prinsippene om rettferdig rettergang og at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, ble jeg erklært

Publisert søndag 30.05.2010 kl. 13:17
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skyldig av Dagbladet, en kommentator fra PRIO jeg ikke kjenner og Magnus Marsdal, som leder en tenketank som, til  min
overraskelse, er finansiert av fagforeninger. 

Jeg benytter nå anledningen til  å forsvare meg mot beskyldningene om at jeg var involvert i et militærkupp og at jeg på ulovlig vis
arresterte den venezuelanske justisministeren. 

GJENNOM 2001 og starten av 2002 var det hundrevis av fredelige demonstrasjoner mot President Hugo Chavez i Venezuelas
gater. Man demonstrerte mot hans politikk, hans angrep på fagforeninger, hans politiske fanger, hans eneveldige stil, hans bruk av
penger til  det militære, hans angrep på uavhengige medier og hans intensjoner om å forbli president i årtier. Av disse og andre
grunner er Chavez upopulær i store deler av befolkningen. 

Den 11. april 2002 fikk Chavez vite at mer enn én million fredelige demonstranter (jeg var én av dem) var på vei til
presidentpalasset for å be om hans avgang. Chavez ga ordre om at det skulle skytes mot demonstrantene. 23 mennesker ble drept.
Jeg kjente flere av dem. De var mine venner. 

SOM EN FØLGE  av disse hendelsene krevde hans egen regjering Chavez' avgang. Hans forsvarsminister, General Lucas Rincon,
annonserte avgangen samme dag, i en nyhetssending som interesserte kan finne på YouTube. Dagen etter, den 12. april, var det
fullt kaos. Presidentens allierte sa på TV at selv om president Chavez hadde beordret drapene, var også justisminister Ramon
Rodriguez Chacin involvert. Rodriguez Chacin satt da fast i en leilighet etter å ha blitt identifisert av en av sine naboer. Hundrevis
av mennesker samlet seg og ropte at han, som Chavez, måtte holdes ansvarlig for skuddene mot uskyldige sivile. Den innestengte
ministeren ringte politiet og ba om min tilstedeværelse. (Lopez var på dette tidspunktet ordfører i Chacao-distriktet i Caracas
(red.anm.))

HÅNDHEVELSE AV loven foregår på en litt annen måte i Venezuelas kommuner enn i Norge — ordføreren er ansvarlig for
administrasjonen av det lokale politiet. Jeg ankom leiligheten og klarte å roe ned mengden. Jeg gikk inn til  justisministeren og ble
der i flere timer, og lovet ham at folkemengden ikke ville skade ham. Jeg visste at det var en viss sjanse for at en mobb kunne
dannes og bryte seg inn i leiligheten, og at han kunne bli fysisk skadet. En dommer og en distriktsadvokat utlyste så en rettslig
arrestordre på ham for drapene dagen før. Dermed hadde jeg etter loven pålegg om å godkjenne det lokale politiets arrest av
justisministeren og overgi ham til  rettssystemet. 

Maktvakuumet som oppsto etter at Chavez trakk seg førte til  etableringen av en de facto-regjering, ledet av
næringslivsorganisasjonslederen Pedro Carmona, som avsatte meg og alle andre valgte representanter fra våre poster i det øyeblikk
han tok over. Da Chavez kom tilbake, 13. april, ble jeg gjeninnsatt som ordfører, og Venezuelas parlament startet etterforskning av
Carmonas statskupp. 

Etterforskningen av min opptreden hos justisministeren var omfattende og varte i fem år. Den konkluderte med at jeg ikke hadde
gjort noe kriminelt, og at mine handlinger fullt ut var innenfor loven, siden politiet i mitt distrikt fulgte en rettslig kjennelse. 
Selv om etterforskningen den gang ikke satte en stopper for min politiske karriere eller min politiske bevegelse, er jeg siden blitt
utsatt for flere angrep, herunder tre forsøk på drap, kidnapping, utallige fysiske angrep, konstant sjikanering i statspressen og
diskvalifisering fra muligheten til  å stille til  valg. 

HVORFOR? Fordi jeg i 2008, med meningsmålinger som viste en oppslutning rundt 70 prosent, lå an til  å bli valgt til  ordfører i
Caracas, en posisjon som anses som et springbrett til  presidentembetet i Venezuela. Av denne grunn ble jeg nektet å stille til  valg
frem til  2014. Myndighetene frykter utfordrere til  sitt angivelige monopol på fattige venezuelaneres stemmer. Ved å nekte politikere
å stille til  valg, oppfører de venezuelanske myndighetene seg som de iranske.

I august 2008, i en åpen sesjon i Venezuelas høyeste domstol, valgte man å bryte med sin egen grunnlov, da man, uten rettssak
eller dom, kom til  at diskvalifiseringen av meg var lovlig. Dette skjedde nøyaktig 10 år etter at en lignende sesjon opphevet
diskvalifiseringen av Hugo Chavez etter hans blodige statskupp i 1992, der 200 uskyldige ble drept. Jeg vil minne om at Chavez i
februar 1992 beordret drapet på den demokratisk valgte presidenten Carlos Andres Perez og hele hans familie.

DEN INTER-AMERIKANSKE  menneskerettighetskommisjonen konkludert med at mine menneskerettigheter er krenket og
krevd at den venezuelanske staten trekker tilbake sin diskvalifisering av meg. Den er etter loven påkrevet å gjøre det. På grunn av
myndighetenes manglende etterfølgelse av dette, trakk menneskerettighetskommisjonen venezuelanske myndigheter for den inter-
amerikanske domstolen i desember 2009. Rettssaken starter i disse dager.

JEG HAR ALDRI vært for noe annet alternativ enn det som består av stemmegivning, demokrati og folkets vilje. Det er det jeg
kjemper for i mitt politiske og sivile arbeid. Jeg har aldri vært involvert i et statskupp. Derfor har myndighetene måttet komme opp
med andre unnskyldninger for å forfølge meg. 

Interessant nok er Raul Baudel, generalen som beskrives som «Helten fra 11. april» på grunn av den militære operasjonen som
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brakte Chavez tilbake til  makten, nå en fange av regimet. Han ble en offisiell fiende av revolusjonen da han sa seg uenig i
presidentens ønske om å regjere til  2030. Han ble, for bare to uker siden, dømt til  syv år og seks måneder i fengsel. General Baudel
beskriver dagens Venezuela som en «demokratisk fiksjon». 

MIN POLITISKE STI er ren: Jeg respekterer konstitusjonen, jeg skal kjempe i solidaritet med de trengende, og jeg vil bruke
fredelige midler slik at venezuelanerne kan forenes. Vi tror på en bred, pluralistisk og mangfoldig nasjon som respekterer alles
rettigheter og tolererer forskjellige meninger. Vi tror på bekjempelse av fattigdom gjennom fred og demokrati, ikke gjennom
diktatur, splittelse og sensur. 
Under mitt besøk i Norge ble jeg imponert over de mange som ville diskutere Venezuela. Jeg inviterer dere til  å involvere dere
videre.
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DEBATTINNLEGG:
Kristin Clemet

Leder i  Civita

SVARER PÅ KRITIKKEN: Oslo Freedom Forum er et unikt arrangement, og mer enn 40 forkjempere for frihet har fortalt sine historier på

en måte som har gjort dypt inntrykk, skriver Kristin Clemet. Her (f.v.) Emil Constantinescu, Lidia Yusupova, E. Benjamin Skinner, en av

tolkene og Thor Halvorssen under åpningen. Foto: Berit Roald/Scanpix

Kampanje mot Oslo Freedom
Forum

Dagbladet og Manifest har vært opptatt av å diskreditere Oslo
Freedom Forum og Civita.

MENNESKERETTIGHETER: Fredag arrangerte
Senter for menneskerettigheter ved UiO og PRIO et
akademisk seminar om «post-conflict justice», der
Lidia Yusupova holdt hovedtalen. Yusupova var i
Norge i anledning Oslo Freedom Forum, og

Publisert mandag 03.05.2010 kl. 14:26
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arrangementet var det siste av flere i kjølvannet av Oslo Freedom Forums egne arrangementer,
som fant sted tidligere i uken.

TIL SAMMEN HAR mer enn 40 forkjempere for frihet og menneskerettigheter fra hele verden
vært i Oslo i forbindelse med Oslo Freedom Forum. De har fortalt sine historier på en måte som
har gjort dypt inntrykk på de som hørte på. Det er mennesker som har vært fengslet, torturert og
trakassert for sine meninger, for sin seksuelle legning, for sin klesdrakt og for sin tro. Det er
mennesker uten ytringsfrihet eller adgang til mediene i sine hjemland, og det er mennesker som
ikke kan vende tilbake til sine hjemland uten å bli arrestert. Men det er også mennesker som
bringer håp, fordi de har vist at det nytter å kjempe.

Oslo Freedom Forum, som fant sted for andre gang, er et unikt arrangement. Sjelden, kanskje aldri,
samles så mange viktige forkjempere for menneskerettigheter verden over. Alle de som har stått og
står midt i kampen, fortalte den samme historien - om hvor viktig det er at de kan komme hit og
tale fritt, at noen lytter, at de kan møte hverandre, inspirere oss til å bry oss og spre håp for
fremtiden.

ARRANGEMENTET BLE dekket av internasjonale medier som Al Jazeera, CNN, Time, The
Economist, New York Times Magazine, Wall Street Journal, Al-Arab, The Sunday Times og de
store avisene i våre naboland. Også norske medier, som VG, TV2 og Aftenposten, har fulgt
arrangementet tett. 

Klassekampen og Dagsavisen har vært nesten helt fraværende. Men mer oppsiktsvekkende har
kanskje Dagbladets rolle vært. Fremfor å dekke en viktig konferanse, har avisen valgt å la seg
bruke i en kampanje mot konferansen, iscenesatt av Magnus Marsdal og Manifest.

Magnus Marsdal hevder at to venezuelanske deltagere på Oslo Freedom Forum, nemlig en kjent
opposisjonspolitiker som er nektet å delta i valg, og sjefen for en radio- og TV-stasjon som er
nektet konsesjon, har vært delaktige i et kuppforsøk mot Hugo Chavez i 2002. Selv benekter de
dette, og Amnesty International, som forsøker å undersøke slike påstander, finner ikke noe bevis
for at dette er sant. De to det gjelder, Leopoldo López og Marcel Granier, har for øvrig holdt taler
på åpne møter i Oslo (hvorav ett kan sees på video på www.civita.no ), de har svart på spørsmål
fra publikum, og de har stilt seg til rådighet for pressen. López ga også et intervju om det samme
til Morgenbladet i fjor.

LITE AV DETTE har interessert Dagbladet eller Manifest. De har i stedet vært opptatt av å
diskreditere Oslo Freedom Forum og Civita og mener at det er Marsdal og jeg som bør debattere
hendelsene i Venezuela i 2002. Marsdal har blant annet vært opptatt av å få til en debatt med meg
i Dagsnytt 18, og NRK ville gjerne la seg bruke. Som en av journalistene i en annen NRK-
redaksjon, som var ute i samme ærend, sa til meg: Marsdal er jo en «morsom debattant». Dette,
antar jeg, i motsetning til de 40 menneskerettsforkjemperne, som Dagsnytt 18 ikke har villet
intervjue.

Gjør Marsdal og Manifest dette av godhet for frihets- og menneskerettighetskampen?  

Selvsagt ikke. Da hadde de ikke gjort det på denne måten. Da hadde de ikke iscenesatt en nøye
planlagt kampanje, som — hvis den lyktes — skulle ødelegge forumet, skremme støttespillerne og
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ta oppmerksomheten bort fra Rebiya Kadeer, Mart Laar, Muktar Mai, Gilbert Tuhabonye, Kang
Chol-Hwan, Marina Nemat, Anwar Ibrahim, Lubna Hussain, Guadalupe Llori, Lidia Yusupova,
Clara Rojas, Kasha Jacqueline og mange andre frihetskjempere, som kom til Oslo for å få
oppmerksomhet omkring grove brudd på menneskerettighetene i sine hjemland.

DET VILLE FORØVRIG vært dypt ironisk om folkene i Manifest, som selv er sosialister og
kommunister med bakgrunn fra bl.a. partiet Rødt, skulle være opptatt av å forsvare Civita mot å
omgås mennesker med en tvilsom politisk bakgrunn.

Magnus Marsdal er mest opptatt av å forsvare Hugo Chavez, ødelegge Oslo Freedom Forum og
skandalisere Civita. Det kan ingen nekte han. Marsdal bestemmer selv sin dagsorden, men han
bestemmer heldigvis ikke min.

La meg avslutningsvis presisere at den koblingen Marsdal og Dagbladet har gjort mellom Civita og
Oslo Freedom Forum for det meste er feil. Civita er en av flere samarbeidspartnere i Norge,
hvorav samtlige er listet på Oslo Freedom Forums hjemmeside, der også gjestelisten har ligget
åpent fremme svært lenge. Civita bidrar med praktisk hjelp her i Norge, bl.a. med flere frivillige
medarbeidere under avviklingen av selve arrangementet.

Selv er jeg ikke ekspert på Venezuela. Men jeg er helt uenig med Magnus Marsdal, som mener at
Hugo Chavez gjør svært mye godt for den venezuelanske befolkning og i det store og hele minner
om Einar Gerhardsen.
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KRONIKK:
Lenin Castellanos

Helsefagarbeider fra Caracas

KRITISK: Vi var lammet av frykt undet kuppet i  Venezuela i  2002, skriver kronikkforfatteren som nå bor i  Norge. Han kritiserer Oslo

Freedom Forum, ledet av Thor Halvorssen (bildet), for å ha invitert kuppmakere til Oslo. Foto: Scanpix

En stemme fra «barrioen»

VENEZUELA: Det vekker vonde minner å se hyllesten av menn vi
fryktet da militærkuppet holdt på å kvele demokratiet.

JEG ER IKKE politiker. Jeg er ingen
presidentkandidat. Jeg er en ung mann vokst opp i
Venezuelas slum, nød og fattigdom. Når mitt
fødeland diskuteres her i mitt nye hjemland, håper
jeg også min stemme kan bli hørt.

Jeg kommer fra «barrioen» — som er de enorme,
slumaktige områdene i vår hovedstad Caracas. Min
mor var analfabet. Min far ble myrdet da jeg var
seks, fordi han var politisk aktiv på venstresiden.
Først da liket ble gravd fram for tre år siden fikk vi
vite det: Han fikk kuttet av et ben og en arm, før
han ble skutt gjennom tinningen. Mor satt igjen med
syv barn. Vi ble sendt til bestemor. Mor ble sendt i

Publisert fredag 25.06.2010 kl. 11:59
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KRONIKKFORFATTEREN:  Lenin Castellanos fra

Caracas i  Venezuela, som i dag er bosatt i  Norge.

fengsel. Hun sa senere til meg: «Aldri engasjer deg i
politikk. Se hvordan det gikk med faren din!» 
 
I april 2002 rullet panservognene gjennom byen
min. Vår folkevalgte president var falt i unåde hos
de rike og generalene. Vi ble nesten lammet av
frykt. Vi trodde nesten på løgnen om at presidenten
hadde «gått av» frivillig. Men demokratiet
overlevde. For vi — de fattige fra barrioen —
strømmet ut i gatene, vi trosset kuppmakerne, vi
forsvarte folkestyret. Vi forsvarte vår verdighet.

JEG KOM TIL NORGE fordi jeg giftet meg med
en norsk mann. Jeg er glad i dette landet. Men det
vekker vonde minner når jeg ser amerikanske Oslo Freedom Forum, med støtte fra norske
organisasjoner, hylle en av mennene vi fryktet da militærkuppet holdt på å kvele vårt demokrati. 

Jeg gjennomlevde kuppet i Caracas i april 2002. Jeg husker Leopoldo López. Han var ordfører i
den meget rike bydelen Chacao. Der har mange vanskelig for å akseptere at vi fattigfolk har valgt
en president som støtter oss. 

I månedene før kuppet 11. april hadde høyreekstreme militære vært ute i massemediene og truet
med vold og kaos dersom ikke president Chávez gikk av. Presidentpalasset ble omringet av tanks.
Presidenten ble ført vekk. I to døgn følte kuppmakerne at de hadde vunnet. I seiersrusen, på TV,
fortalte en av de militære hjernene bak kuppet, kontreadmiral Carlos Molina Tamayo, at «den
store planen» hadde vært å få flest mulig sivile ut i gatene, for så å ta i bruk hæren, mot landets
lovlige regjering. Smilende ved siden av ham satt Leopoldo López. 

VI HUSKER LÓPEZ som en av grunnleggerne i partiet Primero Justicia. Kort tid før
kupphandlingene, stilte han sammen med partiledelsen i TV-studio og leste opp et krav om
presidentens umiddelbare avgang og at alle demokratiske institusjoner skulle oppløses. På selve
kuppdagen gikk López i spissen for en stor demonstrasjon mot regjeringen. Lederne førte
folkemassen vekk fra den avtalte ruten og direkte mot presidentpalasset. Der visste de at
regjeringens tilhengere hadde samlet seg. De ønsket fysisk konfrontasjon. Etter admiral Tamayos
innrømmelser på TV vet vi hvorfor. De skulle skape et påskudd for å rettferdiggjøre et
militærkupp. 

DENNE KYNISKE planen er ingen hemmelighet. CNN-reporter Otto Neustadtl, som på ingen
måte støtter president Chávez, har innrømmet at han ble kontaktet av kuppmakerne dagen før
demonstrasjonen 11. april. De ga CNN beskjed om at i morgen vil marsjen ledes mot
presidentpalasset, det vil bli noen dødsfall og en gruppe på 20 militære vil deretter kreve
presidentens avgang. CNNs reporter fikk vite om dødsfallene før de fant sted. 

Chávez ble bortført av militære kuppmakere. Den offentlige TV-kanalen ble stengt med makt. Kun
de private, kommersielle kanalene sendte, og de var alle tilhengere av kuppet. Landets NHO-leder
Pedro Carmona utnevnte seg selv til president. Nasjonalforsamlingen ble oppløst, høyesterett
avsatt, sentralbanksjefen og sivilombudsmannen sparket. Dette var helt i tråd med kravene til
Leopoldo López' parti Primero Justicia. Primero Justicia inntok også finansministerposten i
diktaturet som ble innført, mens vår folkevalgte president satt i de militæres fangenskap. Det gjør
ikke så stor forskjell for meg at Leopoldo López i dag bedyrer at han personlig ikke satte sin
signatur på dekretet som formaliserte Carmona-diktaturet.
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I BARRIOEN VAR vi vettskremte. De private TV-kanalene sendte oppfordringer til å ringe inn å
angi mennesker som motsatte seg kuppregimet. RCTV innførte sensur: Ingen tilhengere av den
folkevalgte presidenten skulle slippe til. For meg er det smertelig å se Oslo Freedom Forum nå
hylle denne TV-kanalens sjef Marcel Granier som en «voice of freedom». 

Vi så hvordan politiet brøt seg inn i partilokaler og private hjem og arresterte tilhengere av den
lovlig innsatte regjeringen. Flere ble mishandlet og drept. Jeg gikk i dekning. Det var en klappjakt.
Og jeg husker ansiktet til Leopoldo López på TV, i skuddsikker vest, han fortalte hvordan han
personlig hadde ledet politiets kommandogruppe, som brøt opp døren hos justisminister Chacin og
arresterte ham. 
López skriver i Dagbladet (31.5): «Min politiske sti er ren: Jeg har aldri vært for noe annet
alternativ enn det som består av stemmegivning, demokrati og folkets vilje.» Men den gangen, da
folk måtte velge side, valgte Leopoldo López å arrestere justisministeren med følgende
kommentar: «De var veldig macho da de satt i regjering, men nå gjemmer de seg». 

INGEN ER DØMT for kupphandlingene (unntatt et par politimenn dømt for drap). Dette er fordi
presidenten innførte straffefrihet, for å bidra til ro i Venezuela. López misbruker nå dette amnestiet
til å vaske av seg handlingene som vi vet han har begått. TV-klippene finnes fortsatt.

Jeg har venner som er veldig imot president Chávez. De tar likevel klar avstand fra kuppet i 2002.
López holder fortsatt fast på kuppmakernes bortforklaring. Men skal vi virkelig tro på at det som
skjedde var at presidenten gikk av frivillig før han så ombestemte seg og kom tilbake to døgn
senere? Hvorfor var i så fall presidentpalasset omringet av tanks? Hvorfor ble vår offentlige TV-
kanal stengt med makt? Hvorfor ble presidenten bortført av militæret og holdt skjult for
befolkningen og verdens medier? Hvilken troverdighet har de som fortsatt fremmer kuppmakernes
utrolige fortelling om at militærkuppet ikke var et militærkupp?

JEG ER STOLT av at vi forsvarte demokratiet vårt i 2002. Derfor gjør det vondt å se at
menneskerettighetsorganisasjoner i Norge blir dratt inn i en usmakelig hyllest av mennene som
ville knuse våre menneskerettigheter. Jeg håper også vi som tilhører flertallet i Venezuela har en
stemme i denne debatten.
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REPLIKK:

Wenche Hauge

Institutt for fredsforskning (PRIO)

«MANIPULERING MED SANNINGA»: Når kuppinvolverte Marcel Granier og Leopoldo López frå Venezuela blir inviterte til Oslo

Freedom Forum og hylla som «Voices of Freedom» og «Human Rights Heroes», synest eg norske skattebetalarar bør få vite kven dei er»,

skriv Venezuela-ekspert Wenche Hauge. Foto: Scanpix

«Enkelt å manipulere om
Venezuela»

OSLO FREEDOM FORUM: Når kuppinvolverte venezuelanarar blir
inviterte til Oslo og hylla som «Voices of Freedom» og «Human
Rights Heroes», synest eg norske skattebetalarar bør få vite kven
dei er.

«Er Wenche Hauge forsker eller politisk aktivist?»
spør venezuelanske Milos Alcalay i eit
debattinnlegg i Dagbladet 21. juni.

Publisert tirsdag 13.07.2010 kl. 11:21
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Eg antek at Alcalay får omsett til spansk det som
står om Venezuela og Oslo Freedom Forum i norske aviser, men at han neppe har følgd med på
ein annan norsk debatt - den om forskningsformidling gjennom media. Trass i at det til tider kan
vere krevande og utfordrande, blir norske forskarar oppfordra til å drive formidling gjennom
media. Som mange andre forskarar er eg finansiert av den norske stat gjennom Norges
forskningsråd. Difor ser eg på det som ei samfunnsplikt å bidra med informasjon og analyse i saker
som er viktige på den norske dagsordenen.

Oslo Freedom Forum er viktig, fordi det er støtta både av Utanriksdepartementet, Oslo
kommune, Nobels Fredssenter og Amnesty. Oslo kommune støttar også forumet økonomisk. Når
kuppinvolverte Marcel Granier og Leopoldo López frå Venezuela blir inviterte til Oslo Freedom
Forum og hylla som «Voices of Freedom» og «Human Rights Heroes», synest eg norske
skattebetalarar bør få vite kven dei er.

Venezuela er eit av landa eg har uttalt meg om i media. Madagascar og Haiti er andre. I 2009
opplevde Madagaskar ei politisk krise som dessverre kulminerte i eit militærkupp. Kuppmakarane
på Madagaskar kom frå den politiske venstresida. Dersom Thor Halvorsen hadde invitert desse til
Oslo Freedom Forum, ville eg også ha åtvara i media.

Eg ser imidlertid på det som ekstra viktig å kome ut med informasjon om Venezuela, fordi
mediabiletet av Venezuela generelt er stygt fordreia og forenkla. Faktafeil forekjem ofte.

López og Alcalay hevdar for eksempel at Chávez «gikk av» 11. april 2002. Men kva var det
eigentleg Chávez gjorde? Under trusslar frå kuppmakarane om å bombe presidentpalasset, der
regjeringsmedlemmar var samla inne, og sivile Chávez-tilhengjarar var samla utanfor, overgav
Chávez seg for å unngå eit blodbad. Det greidde han. Chávez nekta imidletid å underskrive på at
han skulle ha gått av. Kuppmakarane si manipulering med sanninga om kva som skjedde her er
klassisk.

Både López og Alcalay sine debattinnlegg i Dagbladet er eksempel på at det er enkelt å
manipulere om Venezuela. Dessutan, dersom norske avislesarar hadde fått med seg ein brøkdel av
det som står om Chávez i private venezuelanske media, ville dei ha blitt forskrekka over språkbruk
og oppfordring til valsbruk. Dette er av ein slik karakter at det ville ha fått rettslege følgjer i
Norge.
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KRONIKK:
Kristian Tonning Riise
Tidligere praktikant
Civita

- IKKE ROT I VIRKELIGHETEN:  Lenin Castellanos forsøker i  sin kronikk «En stemme fra barrioen» å tegne et bilde av «oss fattigfolk
på venstresiden» mot «de rike mektige på høyresiden». Dette har liten rot i  virkeligheten, skriver innsenderen, som tidligere i  år jobbet som
frivillig under menneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum. Dit ble den venezuelanske politikeren Leopoldo Lopez invitert, noe som
har utløst et ordskifte. Her fra en «barrio», Enero-nabolaget i  Caracas i  Venezuela. Foto: Scanpix

En falsk stemme fra «barrioen»

OSLO FREEDOM FORUM: Det er god grunn til å betvile hensikt og
motiv hos en som ikke bare unnlater å fortelle, men lyver om sin
egen bakgrunn og stilling. Det er dessverre tilfelle med Lenin
Castellanos innlegg i Dagbladet.

Jeg er selv aktiv på høyresiden i Norge. Jeg har
verv i Høyre, har jobbet for Civita og skriver
artikler til Minerva. Jeg ser ingen grunn til å legge
skjul på at man tilhører noen side politisk.

Publisert onsdag 21.07.2010 kl. 11:59
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- IKKE OPPRIKTIG:  På nettet florerer det bilder av
Lenin Castellanos, der han blant annet smilende peker på
kampanjeplakater for Hugo Chavez, påpeker
kronikkforfatteren. Lenin Castellanos nede til høyre på
bildet. Foto: Privat

Menneskerettigheter gjelder for alle, overalt, uansett
og menneskerettighetsbrudd er like uakseptable i
Guantanamo som på cubansk jord. Derfor vemmes
jeg når enkelte mennesker lar sin ideologiske
blindhet akseptere grove overgrep de ville fordømt i
andre tilfeller.

Å være unnlatende ovenfor sosialister i ikke-
vestlige land som begår svært grove
menneskerettighetsbrudd er dessverre en ubehagelig
tradisjon på norsk venstreside. Det er heldigvis en
marginal gruppe som går så langt som å forsvare
dem, men det er på tide at norsk venstreside slutter å
vende det døve øret til når det ropes om
grunnleggende menneskerettigheter i Venezuela
eller andre land. Dette er en skamplett på norsk
venstresides historie som de burde ønske å ta et
oppgjør med.

Jeg fattet mistanke til Lenin Castellanos artikkel når han over mer enn 1000 ord om Chavez ikke
klarte å presse frem en eneste kritisk uttalelse om mannen som styrer Venezuela mer og mer lik en
brutal diktator. Castellanos begynner sin artikkel titulert «en stemme fra barrioen» med å erklære
at: «Jeg er ikke politiker.» Et raskt google-søk viser imidlertid at han senest ved forrige
stortingsvalg var kandidat på Oslo Rødts stortingsliste. Det er bare begynnelsen.

Castellanos er privilegert som bor i et land med ytringsfrihet og fri presse. I Norge trenger ikke
politiske kandidater å bekymre seg for å bli fengslet for sine meninger. Det er ikke tilfelle i
Venezuela, hvor hundrevis av personer i dag er nektet å stille til valg - «diskvalifisert» av Chavez
regjering. Human Rights Watch kaller situasjonen i Venezuela for «an environment of fear», et
fryktens klima. Hva sier det egentlig om «folkestyret» i Venezuela, når Chavez kan renske vekk
sine politiske motkandidater?

Jeg har respekt for de personlige omstendighetene og det sterke følelsesmessige innholdet i
Castellanos innlegg, men de gir ham ingen rett til å omskrive venezuelansk politisk historie for å
tilpasse det en artikkel i norsk media. Castellanos forsøker å tegne et bilde av «oss fattigfolk på
venstresiden» mot «de rike mektige på høyresiden». Dette har liten rot i virkeligheten.

For det første: Castellanos er født i 1977. Det siste høyre-regimet i Venezuela var et militært
diktatur i 1958 da Marcos Perez Jimenez hadde makten. Siden da har alle regjeringer, foruten
Chavez' Movimiento Quinta República, tilhørt COPEI eller Acción Democrática. Ingen av dem
kan sies å være noe utpreget høyreparti. Mannen Hugo Chavez senere forsøkte å styrte ved et
mislykket kupp, der 100 mennesker mistet livet, var forøvrig Carlos Andres Perez - et medlem av
Socialist International og betraktet som en nær venn av Fidel Castro.

For det andre: Chavez presidentperiode har skapt så mange nye multimillionærer gjennom
korrupsjon at begreper som «the boligarchy» eller «the boli-bourgeoisie» har etablert seg som
betegnelser på dette oligarkiet. Jeg kan blant annet nevne shippingmagnaten Wilmer Ruperti,
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bankmannen Pedro Torres Ciliberto, og Arné Chacón, broren til Chavez, minister Jesse Chacón.
Måten Chavez har delt ut politiske posisjoner til sin egen familie og gjort dem til multimillionærer,
er for øvrig en kronikk i seg selv.

Siden Chavez ble president er mordratene i Venezuela firdoblet. Hver andre time blir en person
drept. I dag har Venezuela de høyeste mordratene på hele det søramerikanske kontinentet. Den
venezuelanske hovedstaden, Caracas, har den nest høyeste mordraten på hele den vestlige
halvkulen. Chavez forklarer dette med det store gapet mellom fattig og rik. Han har hatt makten i ti
år, så skal vi følge denne logikken, betyr det at Chavez har firedoblet dette gapet. Som alltid er det
de fattigste og ressurssvake som rammes hardest i slike situasjoner. De skal være Chavez
velgersegment, men faktum er at nettopp disse vender Chavez ryggen.

Leopoldo Lopez ville ha vunnet ordførervalget i Caracas med mer enn sytti prosent av stemmene
hvis han ikke hadde blitt diskvalifisert. Velgerne i Caracas er hovedsaklig fattige. Det faktum at
sytti prosent av dem ville valgt en kandidat fra opposisjonen er en sterk indikator på at folket vil
ha forandring. Det henger også pinlig dårlig sammen med Castellanos forsøksvise stempling av
Lopez som en høyreelitist. Hvis Chavez virkelig er så populær som hans tilhengere påstår, burde
han jo være klar for å stille til valg på ærlig og redelig vis?

I sitt innlegg presenterer Castellanos seg som en uskyldig tilskuer, med et nøytralt perspektiv fra
«barrioen». Litt research avdekker en ganske annen sannhet. Castellanos tilhører organisasjonen
«Circulo Bolivariano de Noruega», hvis moderorganisasjon er finansiert av Chavez' regjering. På
nettsidene florerer det bilder av Castellanos, der han bl.a. smilende peker på kampanjeplakater for
Hugo Chavez.

Castellanos har, sammen med bare en håndfull andre, signert en offentlig uttalelse der han stiller
seg bak slagordet «Fedreland, sosialisme eller døden». Castellanos navn dukker opp overalt på
aporrea.org - hovedkilden for Chavez-regjeringens nyhetskommunikasjon. Her kan vi finne navnet
hans under en artikkel som fremholder at «sterke bevegelser i Norge støtter opp om utviklingen i
Venezuela», med erklæringen: «Jeg er her, comandante, gi meg ordre».

Castellanos må selvsagt ønske å tjene Chavez regjering hvis han vil. Det er hans fulle rett. Han
burde imidlertid ha vært oppriktig ovenfor Dagbladets lesere og fortalt at han ikke er en nøytral
uskyldig tilskuer, når faktum er at han er en trofast støttespiller av den militære lederen i
Venezuela.
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FORFATTEREN: Lenin Castellanos nederst til høyre.

Foto: Privat

REPLIKK:

Lenin Castellanos

Helsefagarbeider fra Caracas

«Jeg lyver ikke»

OSLO FREEDOM FORUM: «Jeg har dessverre kjent på kroppen
hva det vil si å leve i sult, fattigdom og nød. Det poenget klarer
ikke billig og ubegrunnet retorikk å rokke ved», skriver Lenin
Castellanos i et svar til Kristian Tonning Riise.

Utgangspunktet for min kronikk «En stemme fra
barrioen» (Dagbladet 28. juni) var militærkuppet
mot Venezuelas folkevalgte president og
nasjonalforsamling i 2002. Jeg vokste opp i dyp
fattigdom og håpløshet i slummen i Venezuela, et
styrtrikt oljeland på kontinentet med verdens største
levekårsforskjeller. Jeg tilhørte det store flertallet
som håpet på en endring da Chávez ble valgt av
folket for første gang i 1998. Da de gamle
makthaverne tok tilbake makten gjennom
militærkupp, var vi livredde. Redde for å gå tilbake
til den ydmykende fattigdommen vi vokste opp
med. Og redde for de høyreekstreme militære og
politikere som Leopoldo López, som ledet
heksejakten mot kuppmotstandere. Derfor skrev jeg
om hvordan det føltes å se López bli hyllet under
vignetten «Heroes of Human Rights på Oslo
Freedom Forum (OFF) i mai i år.

Min fortelling har gjort Høyrepolitiker og tidligere
Civita og Minerva-ansatt Kristian Tonning Riise
rasende. I innlegget «En falsk stemme fra barrioen» (Dagbladet.no 21. juli) presenterer han ikke en
eneste opplysning eller argument som kan forsvare OFFs åpenbare misbruk av
menneskerettighetsbegrepet. I stedet velger han å kalle meg løgner. Han oppfordrer leserne til å
«betvile hensikt og motiv» hos meg. Riise mener tydeligvis at man må ha «skjulte hensikter og
motiver». Han mener jeg presenterte meg som «nøytral». Det er tull. I kampen mellom vår valgte
president, og høyreekstremistene som innførte diktatur gjennom militærkupp, tok jeg side for
demokratiet, akkurat som flertallet av venezuelanerne. Det var jo det hele kronikken min handlet
om. Jeg var ikke politiker da, men lavtlønnet kommunearbeider i Caracas uten partitilhørighet.

Publisert fredag 23.07.2010 kl. 14:25



26.08.10 13.26«Jeg lyver ikke» - kultur - Dagbladet.no

Side 2 av 3http://www.dagbladet.no/2010/07/23/kultur/debatt/debattinnlegg/oslo_freedom_forum/venezuela/12681226/

Etter at jeg kom til Norge har jeg selvfølgelig valgt å sympatisere med norske organisasjoner som
tok et tydelig standpunkt mot militærkuppet i landet mitt, blant annet Rødt og Sosialistisk
Ungdom. Riises artikkel viser tydelig hvorfor hans parti Høyre dermed var utelukket. Men i
motsetning til de styrtrike menneskene som jeg kritiserte for militærkuppdeltakelsen, har jeg aldri
mottatt penger for å drive med politikk. Jeg tjener mine penger på hardt arbeid i Norges
helsesektor, noe jeg er veldig fornøyd med. Likevel skriver Riis at jeg «lyver om min stilling».

Høyre og Civita, derimot, får store pengesummer fra NHO. Civita og Riis har nettopp vært med
på Oslo Freedom Forum, som hyllet kuppmakerne som innførte diktatur i landet mitt i 2002. Det
arrangementet hadde flere millioner i budsjett. De fikk penger fra en høyrevridd amerikansk
organisasjon eid av Thor Halvorssen Mendoza, som nekter å oppgi hvor han får pengene sine fra.

Jeg vokste opp med korrupte høyreregimer som forbød venstrepartier. Regimet til Carlos Andres
Pérez stod for den største massakren i Venezuelas nyere historie i 1989 da opptil 3000 (de fleste
ble dumpet i en massegrav) ble drept for å protestere mot nyliberal høyrepolitikk. Noen av dem
kom fra barrioen min. Men Riise mener han vet bedre, og skriver at ingen av partiene jeg vokste
opp med var fra høyresida.

Riise skriver med sarkasme at jeg skal «være glad for å være i Norge, et land hvor jeg kan ytre
meg». Det er jeg. Som jeg skrev i kronikken, ble min far torturert og drept av et tidligere regime,
fordi han var sosialist og kjempet for forandring. I motsetning til Riise har jeg dessverre kjent på
kroppen hva det vil si å leve i sult, fattigdom og nød og samtidig trues til stillhet. Derfor kan jeg
også sammenlikne med situasjonen til folk som López og andre maktpolitikere som leder
opposisjonen i dag. De har penger til å reise rundt i verden og TV-kanaler, aviser og
radiostasjoner, der de skjeller ut presidenten daglig og noen ganger oppfordrer til vold og kupp.
López kunne til og med delta et militærkupp og få amnesti etterpå.

«Som alltid er det de fattigste (...) som rammes hardest», skriver den norske høyrepolitikeren
Riise, som mener Venezuelas fattige har fått det verre. FN fastslår imidlertid at fattigdommen er
redusert med 50 prosent, ekstrem fattigdom med 70 prosent. Det merkes i barrioen vår.

Hugo Chávez har vunnet 13 av 14 valg siden 1998, godkjent av internasjonale valgobservatører.
Riise anerkjenner likevel ikke folkeviljen i landet mitt, fordi rundt 100 ordførerkandidater (han
skriver «flere hundre») ble nektet å stille til lokalvalget i 2008. Kandidatene var likt fordelt
mellom tilhengere og motstandere av Chávez, men hadde felles at de tidligere hadde disponert
offentlige penger uten å gjøre rede for pengebruken, slik loven krever. Korrupsjon kjenner ikke
politisk farge, sier vi i Venezuela.

I valgkretsene i slummen der jeg vokste opp, fikk Chávez fra 60 til 80 prosent av stemmene ved
valget i fjor, mer enn da han vant i 1998, men ifølge Riise har vi «vendt Chávez ryggen». I
Venezuelas rikeste kommune, der López var ordfører, fikk Chávez 17 prosent og opposisjonen 83.
Men «det har liten rot i virkeligheten» at vi fattige støtter Chávez og at de rikeste vil bli kvitt ham,
påstår Riise. Han ser konsekvent bort fra fakta, også det at det var Venezuelas NHO-sjef som ble
innsatt som diktator av de høyreekstreme militærkuppmakerne. Og at det var høyrepartiet Primero
Justicia, der López var frontfigur, som fikk finansministerposten i diktaturet.
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Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor militærkuppinvolverte López skal hylles som «hero of human
rights» av norske menneskerettighetsorganisasjoner. Det var hovedpoenget i kronikken min. Og
det poenget klarer ikke den billige og ubegrunnede retorikken til Kristian Tonning Riise å rokke
ved.
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