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KRONIKA WYDARZE Ń 
(KWIECIE Ń – CZERWIEC ) 

CHILE – TRZĘSIENIE ZIEMI  

Na początku kwietnia na północy Chile, w regionie Tarapacá, miało miejsce 
tragiczne w skutkach (sześć ofiar śmiertelnych i konieczność ewakuowania około mi-
liona mieszkańców z terenów zagrożonych tsunami) trzęsienie ziemi o sile 8,2 stopni 
w skali Richtera. Ognisko trzęsienia znajdowało się na głębokości 20 km w rejonie, któ-
ry charakteryzuje się dużą aktywnością sejsmiczną. Na miejsce tragicznych zdarzeń 
przybyła prezydent Chile, Michelle Bachelet, która ogłosiła stan klęski żywiołowej 
w tej części kraju. Po niespełna 24 godzinach w regionie przywrócono dostarczanie wo-
dy i elektryczności do domostw położonych na tych terenach. 

KOSTARYKA – DRUGA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH  

6 kwietnia odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Kostaryce, w któ-
rej udział wzięli Luis Guillermo Solís, reprezentujący centrolewicową, założoną w 2000 
roku, Partię Akcji Obywatelskiej (Partido Acción Ciudadana – PAC) oraz Johnny Araya 
przedstawiciel rządzącej Partii Wyzwolenia Narodowego (Partido Liberación Nacional 
– PLN).  

Przy bardzo niskiej, zaledwie 56-procentowej frekwencji, zwyciężył 53-letni 
Luis Guillermo Solís, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Kostaryki, uzyskując 
77,8% głosów w stosunku do 22,1% uzyskanych przez Johnny’ego Arayę.  

W swoim pierwszym wystąpieniu, po ogłoszeniu wyników, prezydent elekt 
wezwał do zachowania jedności narodowej i do puszczenia w niepamięć dotychczaso-
wych nieporozumień. Już w trakcie swojej kampanii wyborczej Solís podkreślał ko-
nieczność prowadzenia ponadpartyjnego dialogu i zwalczania korupcji. Dużym wyzwa-
niem dla nowego prezydenta będzie realizacja zapowiedzianego w czasie kampanii wy-
borczej programu walki z ubóstwem, które w Kostaryce jest udziałem 20% społeczeń-
stwa. 

Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta elekta odbędzie się 8 maja. 
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KOLUMBIA – POGRZEB GABRIELA GARCII M ARQUEZA  

W końcu kwietnia, w miejscach, z którymi Gabriel García Márquez był zwią-
zany, to jest w mieście Meksyk, stolicy Kolumbii – Bogocie i jego rodzinnym mia-
steczku – Aracatace oddano hołd zmarłemu niedawno pisarzowi-nobliście. 21 kwietnia, 
w stolicy Meksyku, gdzie Márquez mieszkał przez ostatnie trzydzieści trzy lata życia, 
odbyło się oficjalne pożegnanie pisarza, w którym udział wzięli prezydenci Meksyku – 
Enrique Peña Nieto oraz Kolumbii – Juan Manuel Santos. Ten ostatni nazwał zmarłego 
„największym Kolumbijczykiem wszech czasów”. W trakcie ceremonii odczytano 
fragmenty najbardziej znanych utworów Gabriela Garcii Marqueza. Z kolei 22 kwietnia 
hołd pisarzowi złożyli, licznie przybyli na Plac Boliwara, mieszkańcy Bogoty, zaś 
w rodzinnym miasteczku – Aracatace, mieszkańcy odwiedzali i oprowadzali po miej-
scach związanych z dzieciństwem pisarza. Zgodnie z oświadczeniem ambasadora Ko-
lumbii w Meksyku, José Ortizy, prochy pisarza zostaną złożone w dwóch urnach i spo-
czną w Meksyku i w Kolumbii. 

KUBA – WDRAŻANIE KOLEJNYCH REFORM GOSPODARCZYCH  

W ramach wprowadzania na Kubie kolejnych reform do „socjalistycznego mo-
delu gospodarki” (na podstawie przepisów, zatwierdzonych przez prezydenta Raula Ca-
stro jeszcze w 2011 roku), w końcu kwietnia przyjęto prawo dające większą autonomię 
przedsiębiorstwom państwowym. W ramach tych postanowień państwowe przedsiębior-
stwa będą mogły sprzedawać nadwyżki po cenach rynkowych, wypłacać pracownikom 
wyższe pensje, skorelowane z zyskami przedsiębiorstwa, a także decydować o przezna-
czeniu 50% wypracowanego zysku, a nie jak do tej pory – tylko 20%. 

Przewidywany wzrost gospodarczy na Kubie w roku 2014 wyniesie zaledwie 
1,4%, czyli o 1% mniej niż zakładano.  

PANAMA – WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE  

4 maja odbyły się w Panamie wybory prezydenckie i parlamentarne. 2,5 mln 
uprawnionych do głosowania Panamczyków wybierało prezydenta i wiceprezydenta re-
publiki, 20 deputowanych do Parlamentu Środkowoamerykańskiego, 71 deputowanych 
do Zgromadzenia Narodowego oraz przedstawicieli samorządów. W wyborach wystar-
towało siedmiu kandydatów, wśród których największe szanse sondaże opinii publicz-
nej dawały trzem: 50-letniemu ekonomiście José Domingo Ariasowi (przedstawicielowi 
liberalnej koalicji „Zjednoczeni dla Zmian”, 53-letniemu przedsiębiorcy Juanowi Carlo-
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sowi Navarro (z centrolewicowej Partii Rewolucyjno-Demokratycznej, PRD) oraz 50-
letniemu aktualnemu wiceprezydentowi Juanowi Carlosowi Vareli – reprezentantowi 
koalicji „Naród Przede Wszystkim”, którą tworzy konserwatywna Partia Panameni-
styczna oraz chadecka Partia Ludowa (PP). 

Zwycięzcą został Juan Carlos Varela uzyskując 39,1% głosów wyborców 
przed José Domingo Ariasem (31,4%) i Juanem Carlosem Navarro (28,1%). Pozostali 
kandydaci uzyskali ogółem poparcie w granicach 1,4%. Juan Carlos Varela zapowie-
dział powołanie rządu pojednania narodowego i kres polityki konfrontacji. Jednym 
z priorytetów przyszłego rządu będzie wznowienie stosunków dyplomatycznych i han-
dlowych z Wenezuelą, zerwanych w marcu tego roku. Wybory były nadzorowane przez 
200 obserwatorów międzynarodowych. 

Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta elekta, który sprawować będzie władzę 
do 2019 roku, odbędzie się 1 czerwca 2014 roku. 

W wyborach parlamentarnych największą liczbę mandatów zdobyła koalicja 
„Zjednoczeni dla Zmian” (32), PRD – uzyskała 25 miejsc w parlamencie, zaś koalicja 
prezydenta elekta – zaledwie 13 mandatów. Jeden mandat uzyskał kandydat niezależny. 

BRAZYLIA – PROTESTY MIESZKA ŃCÓW MIAST -GOSPODARZY MUNDIALU  

W ponad 40 miastach Brazylii tysiące osób protestowało przeciwko wysokim 
kosztom organizacji piłkarskich mistrzostw świata. Do największych wystąpień doszło 
na ulicach São Paolo. Przeciwnicy mundialu gromadzili się w okolicach stadionu Corin-
thians Arena, gdzie 12 czerwca przewidziany jest mecz Brazylia-Chorwacja inaugurują-
cy mistrzostwa. Do masowych protestów dochodziło również i w pozostałych miastach 
mundialowych, takich jak Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte i Porto Alegre.  

Według przeciwników mundialu, przy organizacji mistrzostw marnotrawione 
były ogromne środki finansowe, które mogłyby zostać przeznaczone na oświatę, opiekę 
zdrowotną i inne cele społeczne. Organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej w Bra-
zylii ma kosztować około 15 mld dolarów.  

W obliczu wielkiej fali protestów i niezadowolenia, prezydent Brazylii Dilma 
Rousseff zapowiedziała wyasygnowanie 25 mld dolarów i przeznaczenie ich m.in. na 
rozwój i poprawę jakości funkcjonowania transportu publicznego, a także na referen-
dum w sprawie debaty politycznej, którego zwołania oczekują Brazylijczycy. 
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KOLUMBIA – PIERWSZA I DRUGA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH  

25 maja odbyła się w Kolumbii pierwsza tura wyborów prezydenckich, w cza-
się której Kolumbijczycy głosowali na jednego z pięciu kandydatów. Wśród nich zna-
leźli się: obecny prezydent i główny faworyt, według sondaży przedwyborczych, 62-let-
ni Juan Manuel Santos reprezentujący prawicową koalicję Zjednoczenie Narodowe, 55-
letni ekonomista i przedsiębiorca Óscar Iván Zuluaga reprezentujący centroprawicową 
partię Centrum Demokratyczne (CD) oraz 59-letnia adwokat, była senator Martha Lucía 
Ramírez, przedstawicielka Kolumbijskiej Partii Konserwatywnej (PCC). 

W wyniku głosowania na pierwszym miejscu (29,28%) znalazł się nieoczeki-
wanie Óscar Iván Zuluaga, na drugim Juan Manuel Santos (25,72%), zaś na trzecim – 
Martha Lucía Santos (15,52% głosów wyborców). 

Jako że żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganego 50-procentowego progu 
poparcia głosów wyborców, 15 czerwca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, 
do której przeszli dwaj kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów w turze 
pierwszej. Tym razem zwyciężył faworyt sondaży przedwyborczych – Juan Manuel 
Santos uzyskując 50,99% głosów wyborców, zaś jego kontrkandydat – 44,99%. Wbrew 
przewidywaniom niewielu wyborców, bo zaledwie 4% głosujących oddało tzw. voz en 
blanco, czyli nie wskazało żadnego z kandydatów. 

Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta elekta odbędzie się 7 sierpnia. Juan Ma-
nuel Santos rozpocznie wówczas swoją drugą czteroletnią kadencję. Prezydent elekt, 
w przeciwieństwie do swojego głównego rywala Zuluagi, ma zamiar kontynuować ne-
gocjacje pokojowe z partyzancką armią FARC.  

Frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 40,65% w pierwszej turze, w drugiej 
zaś wzrosła do 48%.  
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