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ROLA STUDIÓW LATYNOAMERYKA ŃSKICH 

W KSZTAŁTOWANIU STOSUNKÓW MI ĘDZY EUROPĄ 

I  AMERYK Ą ŁACIŃSKĄ, W KONTEK ŚCIE 

DZIAŁALNO ŚCI  FUNDACJI EU-LAC 1 

Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego jest 
z pewnością właściwym adresatem rozważań kwestii nad rolą studiów latynoamerykań-
skich w kształtowaniu stosunków między Europą a Ameryką Łacińską. 

Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo ważne zagadnienie, gdyż wiąże się 
z nim konieczność pogłębiania wiedzy o kontynencie latynoamerykańskim w Europie, 
jak również stanowi ono element wrażliwości kulturowej, niezbędnej w stosunkach 
międzynarodowych.  

Na początek warto pokrótce przypomnieć historię rozwoju strategicznego soju-
szu biregionalnego. Następnie przedstawiona zostanie sytuacja relacji biregionalnych 
w obliczu zmieniającej się koniunktury międzynarodowej, z której wyłania się nowy pa-
radygmat relacji między regionami. W tym kontekście przeanalizowana zostanie rola 
studiów latynoamerykańskich, a na zakończenie zaprezentowany potencjalny wkład 
Fundacji UE-LAC w kształtowanie relacji dwustronnej między tymi regionami. 

Ewolucja stosunków między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami 
i ich znaczenie 

Na początek możemy wskazać lata osiemdziesiąte jako moment kluczowy, 
kiedy uświadomiono sobie konieczność podjęcia dialogu międzyregionalnego między 
Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami. Ważnym jego składnikiem był pro-
ces pokojowy w Ameryce Środkowej, znany jako Dialog z San José. Oprócz kluczowej 
kwestii rozwiązywania konfliktów oraz przebiegu demokratyzacji w regionie środko-

                     
* Dr Benita Ferrero-Waldner – austriacka działaczka polityczna, była minister spraw 
zagranicznych, kandydatka na urząd prezydenta Austrii w roku 2004. W latach 2004-2009 pełniła 
funkcję komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, zaś w latach 
2009-2010 była komisarzem UE ds. handlu i europejskiej polityki sąsiedztwa. 
1 Tekst przygotowany na Konferencję Naukową zorganizowaną z okazji 25-lecia działalności 
Centrum Studiów Latynoamerykańskich „Dziś i jutro badań nad Ameryką Łacińską”, Uniwersy-
tet Warszawski, 22 listopada 2013 roku. 
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woamerykańskim, obrady dotyczyły również integracji regionalnej. Jest to wciąż aktu-
alny temat w stosunkach między obydwoma regionami.  

W połowie lat dziewięćdziesiątych została opracowana unijna strategia wobec 
Ameryki Łacińskiej, dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej i przy poparciu Rady UE, 
oparta na europejskiej strategii regionalizmu, to znaczy na wzmacnianiu więzi między 
poszczególnymi obszarami świata poprzez zbliżenie między regionami czy blokami 
państw. W kolejnych latach okazało się jednak konieczne narzucenie progresywnego 
rytmu wprowadzanej strategii oraz dostosowanie stosunków dwustronnych do zróżni-
cowanej sytuacji Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz do zmiennej koniunktury mię-
dzynarodowej. 

Przypominając historię stosunków biregionalnych nie można pominąć roli spo-
tkań na szczycie, które odbyły się już siedmiokrotnie. Pierwszy szczyt Unia Europejska-
-Ameryka Łacińska i Karaiby, zorganizowany w Rio de Janeiro w roku 1999 stanowił 
istotną cezurę w relacjach między tymi regionami. Podczas tego szczytu powołano do 
życia Stowarzyszenie Strategiczne oraz ustalono harmonogram regularnych spotkań, 
mających odbywać się co dwa lata, w czasie których miał być prowadzony dialog na 
wysokim szczeblu. Głównym celem tych spotkań na szczycie miało być wzmocnienie 
wzajemnego zrozumienia w sferze politycznej, ekonomicznej i kulturalnej.  

Spotkania na szczycie UE-ALC są oczywistym dowodem na istniejące wza-
jemne zainteresowanie oraz kapitał polityczny, które stały się podstawą zawiązania 
Stowarzyszenia Strategicznego. Nadały one konieczny impuls tym dwustronnym rela-
cjom. Organizacja każdego ze szczytów opiera się na pogłębionym procesie dialogu 
i wytężonej pracy, niezbędnym dla wypracowania zbieżnych stanowisk i punktów wi-
dzenia w kwestiach uznawanych za najważniejsze dla strategii obu regionów.  

Tym samym, spotkania na szczycie przyczyniły się do powstania całej siatki 
solidnych relacji między rządami państw na obu brzegach Atlantyku, dzięki którym 
udało się z kolei nakreślić ramy współpracy oraz wprowadzić w życie ważne programy 
współpracy regionalnej, takie jak EUROsociAL, Euroclima i LAIF, ukierunkowane na 
wzmacnianie spójności społecznej, rozwój infrastruktury oraz łagodzenie skutków 
i przystosowywanie się do zmian klimatycznych. 

Zmienna koniunktura mi ędzynarodowa 

Wracając do tematu strategii Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, należy przyznać, że pomimo dotychczasowych osiągnięć zmienna koniunk-
tura międzynarodowa zmusza do rozważań, czy przyjęta strategia jest wciąż właściwa.  

Po wielu latach pracy, które poświęciłam stosunkom biregionalnym, najpierw 
na stanowisku sekretarz stanu i ministra w moim kraju, Austrii, a następnie jako komi-
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sarz Unii Europejskiej do spraw stosunków zewnętrznych, jestem przekonana że ko-
nieczne jest dostosowanie charakteru wzajemnych stosunków, a w konsekwencji rów-
nież strategii, do bieżącego kontekstu międzynarodowego, który zmienia się w przy-
spieszonym tempie, a ponadto zależy od wielu zmiennych współczynników. Proces ad-
aptacji powinien zaczynać się w miejscu naszej codziennej aktywności zawodowej – 
w dyplomacji, na uczelni, w firmie lub w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Takie 
podejście zakłada, że punktem odniesienia dla nowego paradygmatu jest promowanie 
autentycznego zbliżania się społeczeństw dwóch regionów nie tylko na poziomie dialo-
gu międzyrządowego, ale również w relacjach akademickich, naukowych oraz w sferze 
produkcji. Poniżej przedstawione zostaną niektóre z zachodzących w tym kontekście 
zmian. 

Ze strony Ameryki Łacińskiej i Karaibów obserwuje się dynamiczny wzrost 
gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu istotnych różnic pomiędzy podregionami 
i poszczególnymi krajami. Region utrzymuje wysoki poziom wskaźników wzrostu od 
roku 2003 (z wyjątkiem jednego roku – 2009, kiedy nastąpił dwuprocentowy spadek 
wskutek globalnego kryzysu gospodarczego). W 2012 roku wzrost wynosił 3,1%, a na 
najbliższe trzy lata prognozowany jest na około 4,1%2.  

W efekcie, większość krajów osiągnęła poziom dochodów określany jako 
średni wyższy, co odzwierciedla ogólny postęp, jaki stał się udziałem tych krajów 
w dziedzinie rozwoju, pomimo że wciąż stoją przed nimi liczne wyzwania i sytuacja 
poszczególnych krajów jest zróżnicowana. Fakt, że są to państwa o dochodach śred-
nich-wyższych ma wpływ na ich stosunki z Unią Europejską, zwłaszcza w dziedzinie 
współpracy, jako że zarówno środki, jak również potrzeby i cele obu stron są odmienne. 
W takich sytuacjach mniejsze zastosowanie mają tradycyjne formy współpracy, oparte 
na Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, nabiera natomiast większego znaczenia zaawanso-
wana współpraca gospodarcza3. Wraz ze wspomnianym wzrostem ekonomicznym, 
Ameryka Łacińska i Karaiby stawały się stopniowo coraz bardziej obecne na arenie 
międzynarodowej. 

Podczas ostatniej dekady można było również zaobserwować coraz większe 
zróżnicowanie w takich dziedzinach, jak strategie rozwoju czy integracja regionalna, co 
jest obecnie wyraźnie widoczne w złożonej strukturze instytucjonalnej, jaka charaktery-
zuje Amerykę Łacińską. Znalazły w niej swoje miejsce nowe projekty, tak różne i cie-

                     
2 ECLAC (2013) „European Union and Latin American and the Caribbean: Investments for 
growth, social inclusion and environmental sustainability” (21), dostępność na stronie: http://-
www.eclac.org/cgi-bin/ getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48082/P48082.xml&xsl=/publi-
caciones/ficha-i.xsl&base=/ publicaciones/top_publicaciones-i.xsl. 
3 José Antonio Sanahuja (2013), Towards a New Framework of Relations Between the European 
Union and Latin America and the Carribean, http://eulacfoundation.org/sites/default/files/sanahu-
ja_12_new_framework_eu-lac.pdf, s. 12. 
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kawe, jak ALBA (Boliwariańska Alternatywa dla Narodów Naszej Ameryki), UNA-
SUR (Unia Narodów Ameryki Południowej), Sojusz dla Pacyfiku i CELAC (Wspólnota 
Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Jest to prawdopodobnie przykład dynamizmu 
i żywotności ducha integracji Ameryki Łacińskiej, a jednocześnie wpływu, jaki wywarł 
dyskurs integracyjny promowany w tym regionie od pierwszych dni emancypacji mło-
dych amerykańskich republik. Jest to również obraz złożoności sceny politycznej na-
szych czasów.  

Z kolei dla Unii Europejskiej jest to dość trudny okres, w dużej mierze z po-
wodu kryzysu, jaki dotknął sferę finansową, społeczną i polityczną. W roku 2012 UE 
odnotowała wzrost gospodarczy na poziomie 0,3%, a obecnie Komisja Europejska 
przewiduje w ostatnim kwartale 2013 wzrost 0,5%, a w następnym roku 1,4% 4. 

Niezależnie od tego jak bardzo kryzys ograniczył możliwości działania UE na 
arenie międzynarodowej, jej rola w różnych sferach życia jest wciąż znacząca. Na przy-
kład, w dziedzinie gospodarki UE była głównym źródłem bezpośrednich inwestycji za-
granicznych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach na przestrzeni ostatniego dziesięcio-
lecia, a w roku 2011 drugim z kolei partnerem handlowym regionu5.  

Reasumując, ten wzrost gospodarczy po jednej stronie i kurczenie się aktywno-
ści po drugiej pozwala stwierdzić, że część asymetrii, które były widoczne w relacjach 
międzyregionalnych przez wiele lat, wyraźnie się zmniejszyła. Nadal nie można stwier-
dzić, że sytuacja obu partnerów jest już wyrównana, jednak można przyjąć za pewnik, 
że jesteśmy świadkami relatywizacji istniejących asymetrii, co dobrze odzwierciedla za-
istniałe okoliczności. 

Traktat Transatlantycki o Handlu i Inwestycjach  

Należy podkreślić, że nadal nie ma pewności co do ostatecznych skutków pro-
cesu przemian zachodzących w kontekście globalnym, którego jesteśmy świadkami. 
Niemniej jednak możemy wyodrębnić pewne cechy charakterystyczne tego zjawiska, 
które mogą okazać się trwałe. Jedną z nich jest pojawienie się nowych istotnych punk-
tów, w których koncentruje się władza w skali globalnej. Jest to zmiana, której konse-
kwencją muszą być nowe strategie i powiązania, nowe spojrzenie na wzajemne relacje, 
co kieruje nas w stronę rozwiązań, które tradycyjnie nazywane były „stowarzyszeniem 
transatlantyckim”, a które umożliwi ć mają funkcjonowanie „osi transpacyficznej”. Taka 
perspektywa jest oczywiście bardzo atrakcyjna ze względu na jej dynamikę i potencjał.  
                     
4 European Commission (2013), Press Release, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1025_es.htm. 
5 ECLAC (2013), European Union and Latin America and the Caribbean: Investments for 
growth, social inclusion and environmental sustainability , http://www.cepal.org/publicaciones/-
xml/2/48082/EuropeanUnionRev1.pdf, ss. 53-54 i 79-80.  
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W tym właśnie kontekście i nie zapominając o zastoju w negocjacjach Rundy 
z Doha, niezwykle istotna wydaje się możliwość ustanowienia Transatlantyckiego Part-
nerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjedno-
czonymi (TTIP według skrótu od nazwy angielskiej), dzięki któremu powstanie naj-
większa strefa wolnego handlu na świecie. Jeśli przeanalizujemy ten fakt z perspektywy 
latynoamerykańskiej, widać wyraźnie, że jeśli taki traktat zostanie zawarty, bez wątpie-
nia będzie miał on istotny wpływ, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, na gospodarkę 
państw Ameryki Łacińskiej.  

Mając na względzie wszystkie wymienione tu czynniki, warto podkreślić, że 
nowa konfiguracja kontekstu politycznego i gospodarczego na arenie międzynarodowej 
jest dowodem nie tyle na zmianę paradygmatu, ale również na strategiczny potencjał, 
jaki posiada Ameryka Łacińska, stając się bliższym partnerem w relacjach transatlan-
tyckich, do których z definicji powinna być włączona. Nie można pominąć roli Ameryki 
Łacińskiej, która nie tylko może poszczycić się godnym pozazdroszczenia wzrostem 
gospodarczym, ale której również udało się zdobyć zaufanie i pole manewru w dziedzi-
nie polityki zagranicznej.  

Rola studiów latynoamerykańskich w kształtowaniu stosunków 
między Unią Europejską a Ameryką Łacińską 

Tym samym, doszliśmy do pytania o rolę studiów latynoamerykańskich w sto-
sunkach między Unią Europejską a Ameryką Łacińską. 

Konieczność dostosowania stosunków biregionalnych do nowego kształtu glo-
balnej sceny politycznej i gospodarczej sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na nowe 
idee i pomysły.  

Studia latynoamerykańskie mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o wpływ na 
dalszy rozwój stosunków między regionami, ponieważ pozwalają zdobyć pogłębioną 
wiedzę o kontynencie latynoamerykańskim, o jego historii i wyzwaniach, które przed 
nim obecnie stoją. Umożliwiają również poznanie języka i kultury Ameryki Łacińskiej, 
co stanowi kluczową wiedzą w relacjach międzynarodowych. 

Studia latynoamerykańskie oferują studentom narzędzia, dzięki którym mogą 
oni, jak mówią Anglicy, step outside the box, zarówno w znaczeniu lokalnym, w odnie-
sieniu do własnego kraju, jak i w odniesieniu do Europy. Pozwalają im spojrzeć na róż-
ne zagadnienia z latynoamerykańskiej perspektywy, dzięki czemu można załagodzić 
ewentualne konflikty i wypracować kompromis akceptowalny przez obie strony.  

Mogę przytoczyć konkretny przykład wkładu wniesionego przez europejskich 
latynoamerykanistów do polityki Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej. Kiedy 
pełniłam funkcję komisarza, zleciłam przeprowadzenie niezależnych badań dwóm nau-
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kowcom, Christianowi Frèresowi i Josemu Antonio Sanahuji6. Ich analiza posłużyła 
mojemu zespołowi ówczesnego Dyrektoriatu Generalnego ds. Stosunków Zewnętrz-
nych Komisji Europejskiej jako podstawa do zdefiniowania strategii UE wobec Amery-
ki Łacińskiej. Została ona ujęta w Komunikatach Komisji Europejskiej do Rady UE 
w latach 2006 i 2009.  

Wtedy właśnie uświadomiliśmy sobie jak ważne dla stosunków biregionalnych 
są nowe idee, a zwłaszcza umiejętność patrzenia przez pryzmat zmian, jakie dokonały 
się w Ameryce Łacińskiej od momentu, gdy zostały nawiązane strategiczne stosunki bi-
regionalne.  

Chciałabym wyrazić tu moje osobiste przekonanie, że żyjemy obecnie w takim 
momencie historycznym, kiedy nowatorskie idee mogłyby w szczególny sposób pobu-
dzić do nowych działań w ramach relacji między dwoma regionami, które obecnie mają 
szansę zyskać większą dynamikę.  

Warto rozważyć choćby tylko takie aspekty stosunków dwustronnych, jak 
kwestia regionalizmu otwartego i zmian, jakie przynieść mogą nowe porozumienia ta-
kie, jak traktaty o wolnym handlu czy inne umowy.  

Pewne przesłanki wskazują na ryzyko, jakie niesie ze sobą nawet nieznaczny 
zastój w stosunkach biregionalnych, co właśnie obecnie można odnotować. Zastój ten 
był widoczny podczas ostatniego Szczytu Iberoamerykańskiego w Panamie, który odbył 
się w październiku 2013 roku i podczas którego miałam przyjemność reprezentować 
Fundację EU-LAC. Przebieg spotkań na szczycie nie przekłada się wprost na stosunki 
między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami, ale może mieć na nie 
wpływ. Należałoby zatem postawić sobie pytanie: W jaki sposób Europa może uniknąć 
takiej sytuacji? 

Sądzę, że odpowiedzi należy szukać wśród przemyśleń, jakie rodzą się 
w ośrodkach akademickich takich jak CESLA, wśród studentów i naukowców. 

Jak zapełnić puste miejsce? 

Jednakże, studia latynoamerykańskie w Europie mają wciąż pewne ogranicze-
nia, jeśli chodzi o to szczególne zagadnienie, jakim są stosunki biregionalne. Często 
wykazują one tendencję do jednostronnego ujmowania relacji między regionami, albo 
w ujęciu narodowym, albo całkowicie latynoamerykańskim. W rezultacie, zazwyczaj la-
tynoamerykaniści zajmują się albo wyłącznie badaniem Ameryki Łacińskiej, bez żad-
nego związku z innym regionem czy krajem, albo problematyką latynoamerykańską 

                     
6 Frères, Christian; Sanahuja José Antonio (2005), Final report – Study on Relation between the 
European Union and Latin America: New Strategies and Perspectives, Madrid: ICEI [Contract 
RELAX-I-2004-Latin America-1]. 
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z perspektywy narodowej lub dwustronnej; na przykład, analizowane są stosunki mię-
dzy krajem czy regionem X w Ameryce Łacińskiej a krajem Y w Europie.  

Jeśli chcemy, aby te studia naprawdę pełniły ważną rolę w stosunkach biregio-
nalnych, musimy uświadomić sobie, że istnieje pewna luka, którą należałoby wypełnić. 
Literatura akademicka, której celem byłoby budowanie mostu między naszymi dwoma 
kontynentami nie jest zbyt obszerna. Rozwiązaniem byłoby połączenie studiów latyno-
amerykańskich ze studiami europeistycznymi. Mam wrażenie, że z wielu powodów, 
których nie warto w tej chwili rozważać, nie ma prawdziwego zainteresowania zorgani-
zowaniem takich studiów.  

Z drugiej strony, co wynika z długiej wspólnej historii Hiszpanii i Ameryki 
Łacińskiej, zainteresowanie środowisk akademickich regionem latynoamerykańskim, 
a zatem również relacjami Europa-Ameryka Łacińska wywodzi się właśnie z Hiszpanii. 
Jednakże, chociaż wkład hiszpański jest niezwykle ważny i niezastąpiony, reprezentuje 
tylko jeden punkt widzenia spośród 28 krajów europejskich, gdzie również pracują zna-
komici młodzi badacze, których idee należałoby upowszechniać.  

Chciałabym skorzystać z okazji i zaapelować do studentów i pracowników na-
ukowych. Jest to moment wielkiej szansy, ponieważ potrzebne są nowe idee, które 
uwzględniać będą zmiany, jakie dokonały się w Europie, w Ameryce Łacińskiej i na 
arenie międzynarodowej. Jestem przekonana, że Polska może być motorem rozwoju 
nowych stosunków biregionalnych, które kształtują się na naszych oczach. Polska, po-
dobnie jak inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej musiała się zmierzyć z wyzwa-
niami podobnymi do tych, przed którymi stoją obecnie kraje Ameryki Łacińskiej. 
W ramach Europy powinniście tworzyć nowe synergie z regionem latynoamery-
kańskim.  

Rola Fundacji EU-LAC 

Fundacja EU-LAC jest instytucją młodą, utworzoną przez szefów państw 
i rządów z Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Do jej najważniejszych 
misji należy: 
˗ promowanie i inicjowanie debaty, której tematem będą wyzwania i szanse, sto-

jące przed stosunkami biregionalnymi; 
˗ przekształcenie różnych sektorów społeczeństwa, w tym również środowisk 

akademickich w czynnych uczestników stowarzyszenia. 

W ramach Programu Explora, Fundacja EU-LAC finansuje co roku osiem 
grantów badawczych dotyczących stosunków bilateralnych. Tematyka sześciu z nich 
jest z góry określona przez fundację, a dwa konkursy są otwarte dla różnorodnych tema-
tów. Działalność ta ma na celu zachęcenie naukowców z wszystkich 61 krajów stowa-
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rzyszenia Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby do podejmowania aktywnych 
badań nad tematyką bilateralną. Szczególną uwagę zwracamy na projekty realizowane 
przez konsorcja, w skład których wchodzą przedstawiciele obu regionów.  

Chciałabym również przypomnieć, że podczas ostatniego szczytu szefów pań-
stw i rządów UE-LAC w Santiago de Chile, w styczniu 2013 roku, został zorganizowa-
ny po raz pierwszy Szczyt Akademicki. Fundacja EU-LAC była współorganizatorem 
tego spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele ponad 400 uniwersytetów 
i ośrodków badawczych z obu regionów. Tematem debaty była analiza stanu współpra-
cy między uniwersytetami w aktualnym kontekście politycznym i gospodarczym7. Po-
wołano wówczas do życia Stałe Akademickie Forum UE-CELAC (Foro Académico 
Permanente UE-CELAC), które zajmuje się między innymi pracami nad poprawą jako-
ści edukacji oraz homologacją certyfikatów. 

Forum działa przy wsparciu Fundacji, a jego ostatecznym celem jest promo-
wanie interdyscyplinarnych spotkań, a także wzmacnianie „dialogu między światem 
akademickim a sektorem publicznym na rzecz ulepszania polityki publicznej w perspek-
tywie sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju” między regionami.  

Jestem przekonana, że rozpoczęcie współpracy w tym aspekcie ułatwi wymia-
nę akademicką między dwoma kontynentami, która z kolei stanie się nowym bodźcem 
dla rozwoju stosunków biregionalnych.  

Wnioski 

Na zakończenie chciałabym wyrazić moje głębokie przekonanie, że wysiłek 
wkładany w wymianę akademicką między Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Ka-
raibami może okazać się ważnym bodźcem w rozwoju stosunków biregionalnych. Stu-
dia latynoamerykańskie będą miały w tym względzie zasadnicze znaczenie. Należy jed-
nak pamiętać, że konieczne są nowe idee i innowacyjne pomysły, aby relacje biregio-
nalne nabrały nowego charakteru.  

Świat się wciąż zmienia i to właśnie stanowi wielką szansę dla naszych mło-
dych badaczy, którym życzę owocnej drogi zawodowej.  
 
 

Tłumaczenie  
Paulina BOJARSKA-GARGULIŃSKA 

                     
7 Deklaracja I Szczytu Akademickiego Unia Europejska-Ameryka Łacińska, Santiago 2013, 
http://www.cumbreacademica-alcue.cl/pdf/declaracion.pdf. 


