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KRONIKA WYDARZE Ń  
(LIPIEC – GRUDZIEŃ 2012 R.) 

WYBORY PREZYDENCKIE I PARLAMENTARNE W MEKSYKU  

1 lipca 2012 roku w Meksyku odbyły się powszechne wybory prezydenckie. Do 
walki o fotel prezydencki stanęło czterech kandydatów. Nominację z ramienia rządzącej 
Partii Akcji Narodowej (PAN) otrzymała Josefina Vázquez Mota. Opozycyjną Partię 
Instytucjonalno-Rewolucyjną (PRI) reprezentował 45-letni prawnik z wykształcenia En-
rique Peña Nieto – były (w latach 2005-2011) gubernator stanu Meksyk. Trzecim kan-
dydatem był 58-letni były burmistrz miasta Meksyk (2000-2005) Andrés Manuel López 
Obrador, przedstawiciel lewicowej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD), który już 
w roku 2006 w próbował swych sił w wyborach prezydenckich i wówczas przegrał, 
niewielką liczbą głosów, z ustępującym obecnie prezydentem Felipe Calderonem Hi-
nojosą z PAN.  

Enrique Peña Nieto miał w sondażach przedwyborczych przewagę nad konku-
rentami w granicach 8-11 punktów procentowych. Jego najgroźniejszy rywal, kandydat 
lewicowej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD) Andrés Manuel López Obrador pla-
sował się na drugim miejscu z około trzydziestoprocentowym poparciem. 

Trzeciej osobie aspirującej do urzędu prezydenckiego, kandydatce konserwa-
tywnej, rządzącej od 12 lat, Partii Akcji Narodowej (PAN) Josefinie Vázquez Mota, 
sondaże dawały około 23-procentowe poparcie (ostatecznie zdobyła poparcie 25,40% 
wyborców). Wkrótce po ogłoszeniu pierwszych, jeszcze nieostatecznych wyników, 
Josefina Vázquez Mota uznała swoją porażkę.  

Czwarty kandydat, reprezentujący partię Nowy Sojusz (Nueva Alianza) ekono-
mista Gabriel Quadri mógł liczyć tylko na niewielkie poparcie wyborców i praktycznie 
nie liczył się w wyścigu do fotela prezydenckiego. 

Ostatecznie w wyborach zwyciężył kandydat PRI – Enrique Peña Nieto, który 
zdobył 38,21% głosów. 

Drugi wynik (31,59%) uzyskał Andrés Manuel López Obrador, który, po raz 
kolejny, nie uznał wyników wyborów i zażądał powtórnego przeliczenia głosów, zarzu-
cając swojemu kontrkandydatowi naruszenie prawa wyborczego, przekroczenie limitu 
wydatków na kampanię wyborczą oraz korzystanie z funduszy pochodzących z niele-
galnych źródeł. Federalny Instytut Wyborczy (IFE) uznał wszystkie te oskarżenia za 
bezzasadne. 

W wyborach wybrano ponadto 128 senatorów i 500 deputowanych federalnych. 
W wyborach do Senatu największą liczbę reprezentantów zdobyła PRI (52), drugie 
miejsce zajęła PAN (38), trzecie PRD (22). W wyborach do Izby Deputowanych – 207 
mandatów zapewniła sobie PRI, 114 – PAN, zaś PRD – 101. Oprócz tych trzech partii 
w Izbie Niższej reprezentowane są jeszcze cztery partie lub koalicje, dysponujące 
w sumie 78 mandatami. Frekwencja wyborcza wyniosła 63,34%. 
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REGION – OLIMPIADA W LONDYNIE 2012 

Wśród krajów latynoamerykańskich najwięcej medali i najlepszą (16) pozycję 
w klasyfikacji końcowej zapewniła sobie Kuba, która, jak na zaledwie niespełna jedena-
stomilionowy kraj, wypadła całkiem dobrze, zdobywając pięć złotych medali, trzy 
srebrne i sześć brązowych. 

 W Londynie dobre wyniki uzyskała również Brazylia, której reprezentanci 
zdobyli 17 medali (trzy złote, pięć srebrnych, dziewięć brązowych) i było to najlepsze, 
jak do tej pory, olimpijskie osiągnięcie Brazylijczyków. Notabene przyszły organizator 
Igrzysk Olimpijskich postawił sobie za cel zdobycie w 2016 roku aż 30 medali.  

Jamajka zdobyła w sumie dwanaście medali (cztery złote, cztery srebrne i cztery 
brązowe). 

Kolumbia – osiem medali w siedmiu dyscyplinach – w tym jeden złoty, trzy 
srebrne i cztery brązowe. 

Wśród reprezentacji olimpijskich z regionu wymienić należy również Meksyk, 
który został olimpijskim mistrzem świata w piłce nożnej pokonując w finale Brazylię. 
Ponadto Meksyk zdobył trzy srebrne i trzy brązowe medale. 
 

KUBA – URODZINY FIDELA CASTRO 

13 sierpnia uroczyście obchodzono na Kubie urodziny 86-letniego byłego prezy-
denta Fidela Castro. Uroczystościom towarzyszyła inauguracja wystawy w Hawanie 
zatytułowanej “Wszystkimi zmysłami”, na którą złożyło się trzynaście zdjęć kubańskich 
fotografików, które zostały następnie artystycznie zinterpretowane i przetworzone przez 
kilku lokalnych malarzy. 

Życzenia urodzinowe jubilatowi przesłali między innymi prezydenci: Boliwii – 
Evo Morales, Nikaragui – Daniel Ortega oraz Ukrainy – Wiktor Janukowycz.  

W roku 2006 roku Fidel Castro, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, 
przekazał pełnienie obowiązków młodszemu o pięć lat bratu Raulowi Castro. W lutym 
2008 r. Raul Castro został oficjalnie wybrany prezydentem Kuby, a od kwietnia 2011 
roku sprawuje również funkcję I sekretarza Kubańskiej Partii Komunistycznej. 
 

HAITI /KUBA – BURZA TROPIKALNA ISAAC  

W końcu sierpnia przez wyspę przetoczyły się ulewne deszcze oraz huraganowe 
wiatry; ich sprawcą była tropikalna burza Isaac, która dotarła do zachodnich wybrzeży 
Haiti. W momencie uderzenia w wyspę, w sobotę 25 sierpnia, prędkość wiatru docho-
dziła do 100 km/h, a na morzu tworzyły się kilkumetrowe fale. Ulewne deszcze i wy-
wołane przez nie powodzie spowodowały wiele zniszczeń, a siedem osób straciło życie. 
Najbardziej ucierpiały zachodnie dzielnice stolicy państwa – Port-au-Prince, a około 
400 tysięcy osób (nadal mieszkających, od czasu katastrofalnego trzęsienia ziemi sprzed 
dwóch lat, w prowizorycznych barakach) zostało ewakuowanych. 
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Dzień później, w niedzielę 26 sierpnia, Isaac dotarł do wschodnich wybrzeży 
Kuby przynosząc ulewny deszcz i silny, wiejący do 95 km/h, wiatr. W jedenastu pro-
wincjach ogłoszono alert pogodowy. 
 
WENEZUELA – WYBUCH RAFINERII  

W końcu sierpnia doszło do tragicznego w skutkach wybuchu w rafinerii poło-
żonej na półwyspie Paraguaná (w północno-zachodniej części kraju), należącej do pań-
stwowego koncernu naftowego PDVSA, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 
48 osób, zaś rannych zostało 86. Zniszczona została również część infrastruktury za-
kładu. Dzięki szybkiej akcji udało się zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu 
się ognia. Przyczyn wycieku paliwa, który doprowadził do wybuchu nie udało się usta-
lić. Wypadek wywołał po raz kolejny dyskusję na temat konieczności zwiększenia na-
kładów finansowych na rzecz zapewnienia większego bezpieczeństwa w przedsiębior-
stwach koncernu naftowego. Prezydent Wenezueli Hugo Chávez ogłosił trzydniową 
żałobę narodową. 

Wenezuela należy do głównych producentów ropy naftowej na świecie i posiada 
największe na świecie zbadane zapasy tej kopaliny. 
 

FALKLANDY /M ALWINY – REFERENDUM W SPRAWIE PRZYNALE ŻNOŚCI ARCHIPELAGU  

1 września Rada Wykonawcza Wysp Falklandów podjęła decyzję o zorganizo-
waniu w marcu 2013 roku referendum, w którym mieszkańcy wysp wypowiedzą się na 
temat przynależności archipelagu.  

Mieszkańcy wysp, zwani Kelperami, a będący głównie potomkami szkockich 
kolonistów, mają nadzieję doprowadzić, poprzez referendum, do rozwiązania „kwestii 
statusu politycznego” archipelagu, do którego prawa rości sobie Argentyna. 

Szef Rady Wykonawczej Wysp, Keit Padgett, podkreślił, że referendum ma być 
sygnałem wysłanym przez broniących brytyjskich praw do wysp mieszkańców, dzięki 
któremu miano by zainteresować problemem gremia międzynarodowe. Wcześniej, 
w czasie spotkania na szczycie G-20, które odbyło się w czerwcu 2012 r. w Meksyku, 
premier Wielkiej Brytanii David Cameron odrzucił żądania przekazania wysp Argenty-
nie wysuwane przez prezydent Argentyny Cristinę Fernández de Kirchner. 
 

WENEZUELA - WYSTRZELENIE DRUGIEGO SATELITY  

Wenezuelski minister nauki i technologii, Jorge Arreaza, potwierdził, że Wene-
zuela, przy pomocy Chin, wystrzeliła w końcu września satelitę obserwacyjnego „Mi-
randa”– drugiego po wystrzelonym w roku 2008 satelicie nazwanym „Simón Bolivar”. 
Głównym zadaniem satelity będzie obserwacja ziemi celem usprawnienia działań na 
rzecz ochrony środowiska, planowania urbanistycznego, przegrupowywania wojsk czy 
poszukiwania złóż naturalnych. Satelita służyć będzie również do wykrywania nielegal-
nych kopalń czy upraw. 
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Minister Arreaza potwierdził również, że w Wenezueli powstaje obecnie fabry-
ka, która produkować będzie satelity niewielkich rozmiarów. 
 

DOMINIKANA – ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA ELEKTA DANILO MEDINY  

16 sierpnia prezydent elekt Danilo Medina został zaprzysiężony, w siedzibie 
Kongresu w Santo Domingo, jako nowy prezydent Republiki Dominikańskiej. W uro-
czystościach udział wzięli przedstawiciele 76 państw, wśród nich: następca tronu Hisz-
panii – książę Filip, prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, Hondurasu – Porfirio 
Lobo Sosa, Haiti – Michel Martelly oraz Panamy – Ricardo Martinelli. Ponadto na ce-
remonii obecny był sekretarz generalny Organizacji Państwa Amerykańskich (OEA) – 
José Miguel Insulza. 

W wyborach prezydenckich, które odbyły się 20 maja 2012 r., Medina, reprezen-
tujący Partię Wyzwolenia Dominikany (PLD), pokonał swojego rywala Hipólito Mejíę 
z Dominikańskiej Partii Rewolucyjnej (PRD), już w pierwszej turze, uzyskując 51,2% 
głosów (Mejía zdobył 46,9% głosów poparcia). 

Uroczyste przekazanie insygniów władzy odbyło się z rąk ustępującego prezy-
denta Leonela Fernandeza, który sprawował swój urząd przez dwie kolejne kadencje 
(od 2004 r.). Medina powierzył urząd wiceprezydenta dotychczasowej pierwszej damie 
– żonie Leonela Fernandeza – Margaricie Cedeño. 

Głównym przesłaniem inauguracyjnego przemówienia nowego prezydenta była 
wola bezpardonowej walki z korupcją oraz praca na rzecz polepszenia warunków życia 
najuboższych poprzez wprowadzanie programu pod nazwą „Quisqueya bez nędzy”. 
 

LONDYN – AZYL DLA JULIANA ASSANGE’A W AMBASADZIE EKWADORU  

Minister spraw zagranicznych Ekwadoru, Ricardo Patiño oświadczył w połowie 
sierpnia, że Ekwador zdecydował się udzielić azylu dyplomatycznego założycielowi 
portalu WikiLeaks, Julianowi Assange’owi. 

Assange od czerwca przebywał na terenie Ambasady Ekwadoru w Londynie, 
gdy wyczerpał prawne możliwości uniknięcia deportacji do Szwecji. Tamtejsza proku-
ratura chce go przesłuchać w związku z oskarżeniami o gwałt i napaść seksualną.  

 Strona ekwadorska tłumaczyła swoją decyzję „ryzykiem dla bezpieczeństwa 
i integralności” Assange’a oraz „znamionami represji” ze strony państw, którym najbar-
dziej zaszkodziły rewelacje opublikowane na portalu. Decyzja Ekwadoru nie zmieniła 
sytuacja prawnej Assange’a. Rząd Wielkiej Brytanii nie zgodził się wydać listu żelaz-
nego dla azylanta tak, aby mógł on opuścić bezpiecznie Londyn i udać się do Ekwa-
doru. 
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WENEZUELA – WYBORY PREZYDENCKIE  

7 października odbyły się w Wenezueli wybory prezydenckie. Zgodnie z ocze-
kiwaniami zwycięstwo odniósł, rządzący od 1999 r., Hugo Chávez. Uzyskał on popar-
cie 54,42% głosujących (7 444 082), podczas gdy kandydat opozycji Jedność Naro-
dowa, 40-letni prawnik, gubernator stanu Miranda, Henrique Capriles Radonski otrzy-
mał 44,97% głosów (6 151 544). Odnotowano bardzo wysoką frekwencję – w wyborach 
udział wzięło 81% z blisko 19 mln wyborców.  

Wyniki wyborów świadczą o umacnianiu się i jednoczeniu opozycji w kraju. 
Inną istotną kwestią jest stan zdrowia prezydenta elekta, zmagającego się z nowotwo-
rem. Mimo intensywnej chemioterapii przeprowadzanej kilkakrotnie na Kubie kondycja 
Chaveza nie jest dobra.  

Zaprzysiężenie przewidziane jest na 10 stycznia 2013 r. Jednakże, zdaniem 
członków rządu, jeśli z powodu złego stanu zdrowia Chávez nie będzie mógł złożyć 
przysięgi tego dnia, możliwe jest przesunięcie ceremonii zaprzysiężenia na inny dzień.  

Konstytucja przewiduje, że w przypadku śmierci prezydenta w ciągu pierwszych 
czterech lat sprawowania przezeń urzędu, nowe wybory muszą zostać rozpisane w ciągu 
30 dni. 
 

KUBA - NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W SPRAWIE PODRÓ ŻY ZAGRANICZNYCH  

W końcu października rząd Kuby zapowiedział wprowadzenie nowych uregulo-
wań migracyjnych mających złagodzić zasady odwiedzin w kraju obywateli, którzy 
znaleźli się poza jego granicami nielegalnie (chodziło głównie o lekarzy oraz sportow-
ców). Sekretarz Rady Państwa, Homero Acosta oświadczył, że „normalizacji ulegną za-
sady pobytów czasowych na Kubie tych emigrantów, którzy nielegalnie znaleźli się 
poza granicami kraju już po podpisaniu układów migracyjnych w 1994 r. ze Stanami 
Zjednoczonymi”. Celem łagodzenia norm migracyjnych jest, według Acosty, “chęć za-
cieśnienia stosunków z diasporą kubańską”. W 2011 roku Kubę odwiedziło 400 000 
Kubańczyków mieszkających za granicą – głównie w Stanach Zjednoczonych. 

Już parę dni wcześniej władze zapowiedziały zniesienie obowiązku starania się 
o bardzo kosztowną (150 USD) tzw. „Białą kartę” (PVE), czyli zezwolenie władz ku-
bańskich na podróż zagraniczną swoich obywateli. Nowe prawo migracyjne znosi rów-
nież obowiązek posiadania zaproszenia, w którym strona przyjmująca zobowiązywała 
się do pokrycia wszelkich kosztów pobytu osoby zapraszanej. Ponadto wydłużony zo-
stanie okres legalnego pobytu za granicą z 11 do 24 miesięcy. 

Nowe prawo migracyjne wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2013 r. 
 

KUBA/ HAITI – TRAGICZNE SKUTKI HURAGANU SANDY  

W końcu października przez Haiti i Kubę przetoczył się huragan Sandy, który 
spowodował w regionie ogromne szkody. Według oficjalnych danych zginęło co naj-
mniej 65 Haitańczyków i 11 Kubańczyków, zaś liczba poszkodowanych sięga 350 000 
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osób. Według danych ONZ, tylko w okolicach Santiago de Cuba, huragan zniszczył 
około 100 000 hektarów pól uprawnych (głównie trzciny cukrowej i plantacji bananow-
ców) i pozostawił bez prądu prawie 60 000 osób. Ze względu na fakt, że znaczne 
obszary znalazły się pod wodą, dostawy żywności do dotkniętych klęską żywiołową 
terenów były bardzo utrudnione.  
 

USA/PUERTO RICO – REFERENDUM W PORTORYKO  

6 listopada odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jednakże 
Portorykańczycy mieszkający na wyspie nie mogli wziąć w nich udziału. Do głosowa-
nia uprawnieni są tylko Portorykańczycy, którzy mieszkają na terenie Stanów Zjedno-
czonych. Mieszkańcy tej wyspy, mającej dotychczas status państwa stowarzyszonego 
z USA od roku 1898, mogli się wypowiedzieć w referendum na temat statusu swojego 
państwa.  

W referendum konsultacyjnym Portorykańczykom zadano dwa pytanie. Pierwsze 
dotyczyło kwestii przedłużeniem obecnego statusu terytorium. Na to pytanie prawie 
54% Portorykańczyków odpowiedziało negatywnie (46%, była za). W drugim pytaniu 
obywatele Portoryko mogli wybrać jedną z trzech odpowiedzi: 61,11% opowiedziało 
się za przekształceniem Portoryko w 51. Stan USA, 33,34% było za bardziej suwerenną 
formą stowarzyszenia, zaś 5,5% – za niepodległością. W referendum wzięło udział 78% 
Portorykańczyków uprawnionych do głosowania. Ostateczna decyzja należeć będzie do 
Kongresu USA, który, aby przyjąć wyspę w skład Stanów Zjednoczonych na pełno-
prawnych warunkach, musi tę decyzję przegłosować.  

Podobne referenda odbywały się już wcześniej trzykrotnie – w latach 1967, 1993 
i 1998. Wówczas jednak mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem statusu wolnego 
państwa stowarzyszonego. 
 

HISZPANIA /REGION – SZCZYT IBEROAMERYKA ŃSKI 

16 listopada w Kadyksie zainaugurowany został Szczyt Iberoamerykański, 
w którym wzięli udział przywódcy szesnastu państw Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii 
oraz Portugalii. Wśród uczestników zabrakło jednak między innymi prezydent Argen-
tyny, Cristiny Fernández de Kirchner, prezydentów Wenezueli i Urugwaju, Hugona 
Chaveza i José Mújica, oraz przywódcy Kuby, Raula Castro. 

Jednym z tematów poruszanych w czasie spotkania była kwestia pomocy państw 
Ameryki Łacińskiej dla Europy, która zmaga się ze skutkami kryzysu ekonomicznego, 
podczas gdy państwa latynoamerykańskie notują coraz lepsze wyniki ekonomiczne.  

Aktem końcowym spotkania było podpisanie deklaracji, między innymi w spra-
wie rozwoju infrastruktury oraz promocji małych i średnich firm. 
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MEKSYK – WIZYTY PREZYDENTA ELEKTA W USA I KANADZIE  

W końcu listopada prezydent elekt Enrique Peña Nieto złożył wizytę w Wa-
szyngtonie. Najważniejszym jej punktem było spotkanie z prezydentem Stanów 
Zjednoczonych Barackiem Obamą. Głównym tematem rozmów była kwestia reformy 
prawa migracyjnego oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Meksyku. 
W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych Peña Nieto spotkał się również między in-
nymi z sekretarz bezpieczeństwa narodowego, Janet Napolitano. Kolejnym etapem po-
dróży prezydenta elekta była Kanada, gdzie spotkał się z premierem Stephenem Harpe-
rem. 
 

MEKSYK – ZAPRZYSIĘŻENIE PREZYDENTA ENRIQUE PEÑA NIETO  

1 grudnia miało miejsce zaprzysiężenie prezydenta elekta Enrique Peña Nieto. 
Przed nowym prezydentem stoi wiele wyzwań. W czasie inauguracyjnego wys-

tąpienia prezydent obiecał wprowadzenie reform mających na celu pobudzenie wzrostu 
gospodarczego. Ponadto Enrique Peña Nieto za główny cel swojej prezydentury uznał 
ograniczenie przemocy związanej z narkohandlem i przywrócenie w Meksyku spokoju. 

Mimo tych, jakże koncyliacyjnych deklaracji, w dniu oficjalnego objęcia urzędu, 
doszło do kilku demonstracji. Protestowały środowiska lewicowe skupione wokół prze-
granego kandydata na prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora.  
 

MEKSYK – REAKTYWACJA EZLN 

21 grudnia subcomandante Marcos ogłosił reaktywację Armii Wyzwolenia Na-
rodowego im. Emiliano Zapaty (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN). 
W kilku miastach stanu Chiapas odbyły się marsze o charakterze pokojowym, w któ-
rych udział wzięło około dwudziestu tysięcy osób. Uczestnicy marszu mieli zasłonięte 
twarze charakterystycznymi kominiarkami. Tym samym znów (po przerwie od 2010 r.) 
organizacja zapatystów pojawiła się na scenie politycznej Meksyku.  
 

CHILE – ZABÓJCY VICTORA JARY POSTAWIENI W STAN OSKAR ŻENIA  

W końcu grudnia rozpoczął się proces ośmiu byłych oficerów armii chilijskiej, 
oskarżonych o zamordowanie słynnego kompozytora i pieśniarza chilijskiego – Victora 
Jary. W 1973 roku, po wojskowym zamachu stanu i obaleniu prezydenta Salvadora Al-
lendego przez Augusto Pinocheta, Victor Jara został zatrzymany i wraz z tysiącami in-
nych więźniów, przewieziony na stadion w Santiago de Chile. Tam, po torturach, został 
rozstrzelany. Jego ciało zostało znalezione kilka dni później na jednej z ulic miasta z 44 
ranami postrzałowymi. Adwokat rodziny pieśniarza stwierdził, że mimo upływu lat, ist-
nieje wystarczająco dużo dowodów, by skazać winnych zabójstwa Jary. 
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KUBA – REKORDOWA LICZBA KRÓTKOTERMINOWYCH ZATRZYMA Ń 

W roku 2012 r. kubańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały w aresztach rekor-
dową (6 602) liczbę dysydentów. Według dysydenckiej Kubańskiej Komisji do spraw 
Praw Człowieka i Pojednania Narodowego, której przewodniczy Elizardo Sánchez 
Santa Cruz-Pacheco, liczba krótkoterminowych zatrzymanych w roku 2011 wyniosła 
4123, a w 2010 r. – 2074. Najwięcej zatrzymań na krótki okres (1160 osób) zanotowano 
w marcu. Głównym celem władz było uniemożliwienie dysydentom uczestniczenia 
w mszach i innych wydarzeniach w trakcie trwania trzydniowej wizyty papieża Bene-
dykta XVI.  

W latach 2010-2011 Raúl Castro uwolnił ponad 120 więźniów politycznych, tak 
że ich liczba spadła do 40. Jednak obecnie liczba więźniów sumienia wzrosła o kolejne 
30 osób. Dysydenci kubańscy uważają, że trwanie w niezmienionej formie „totalitar-
nego modelu państwa”, obawa władz przed wprowadzaniem reform politycznych 
i wręcz zaostrzanie działań represyjnych wobec oponentów spowoduje w roku 2013 
wzrost niezadowolenia społecznego. 
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