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KRONIKA WYDARZEŃ 

(KWIECIEŃ – CZERWIEC) 

REGION – VII SZCZYT AMERYK  

W dniach 10-11 kwietnia w Panamie odbył się VII Szczyt Ameryk, w któ-

rym udział wzięło 35 przedstawicieli państw Zachodniej Półkuli. Tematem głów-

nym spotkania był „Dobrobyt zrównoważony. Wyzwania dla współpracy państw 

Zachodniej Hemisfery”. W ramach spotkania odbywały się równolegle obrady nas-

tępujących forów: rektorów uniwersytetów, młodzieży, przedstawicieli biznesu oraz 

organizacji pozarządowych regionu. 

Wiadomością, która zdominowała przekazy mediów z inauguracji VII 

Szczytu Ameryk było spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Oba-

my z prezydentem Kuby Raulem Castro. Było to pierwsze od pięćdziesięciu lat ofi-

cjalne spotkanie przywódców obydwu państw, które uważane jest za ogromny krok 

w kierunku normalizacji stosunków między oboma krajami. Prezydent Obama, 

podkreślając różnice dzielące oba państwa, wyraził jednocześnie nadzieję na polep-

szenie wzajemnych stosunków. Ze swej strony, Raúl Castro potwierdził gotowość 

podjęcia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. 

Wymiana zdań między przywódcami USA i Kuby, już przez dziennikarzy 

uznana za historyczną, nie była jednak pierwszą. Obaj prezydenci spotkali się już 

wcześniej, w RPA w roku 2013 na pogrzebie Nelsona Mandeli. A już w 2009 roku, 

na Szczycie Ameryk w Port of Spain (Trynidad i Tobago), prezydent Obama wyra-

ził gotowość podjęcia dialogu z Kubą.  

Pierwszym przejawem pozytywnej zmiany w stosunkach między obydwo-

ma krajami było niedawna decyzja administracji Waszyngtonu dotycząca uprosz-

czenia procedur związanych z podróżami Amerykanów kubańskiego pochodzenia 

na Kubę oraz przekazywania transferów pieniężnych dla rodzin na Kubie. Nato-

miast w grudniu 2014 roku oba kraje ogłosiły nowy etap we wzajemnych relacjach, 

czego przejawem była zapowiedź otwarcia ambasad USA w Hawanie oraz Kuby 

w Waszyngtonie, a przede wszystkim, zalecenie usunięcia Kuby z listy państw kra-

jów wspierających terroryzm. Kubańczycy, ze swej strony, oczekują przede 

wszystkim zniesienia embarga handlowego. Jednak aby taka decyzja została podję-

ta przez administrację Waszyngtonu, konieczna jest uprzednia zgoda Kongresu, co 

oznaczać może długotrwałą procedurę legislacyjną. 
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VII Szczyt Ameryk stał się, według komentarzy prasowych, przełomowy 

i historyczny. Nowy sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich José 

Miguel Insulza podkreślił, że po raz pierwszy od 1994 roku wzięła udział w jego 

obradach Kuba, dotychczas wykluczona (od 1962 roku) z prac OPA. 

CHILE – WYBUCH WULKANU CALBUCO 

Nieoczekiwany wybuch wulkanu Calbuco (ostatni raz wykazał aktywność 

w roku 1972), położonego w południowej części Chile, do którego doszło 22 kwiet-

nia, spowodował ogłoszenie czerwonego alarmu dla regionu oraz ewakuację kilku 

tysięcy mieszkańców obszarów położonych w odległości do 20 km wokół wulkanu. 

W trakcie erupcji wulkan wyrzucił w powietrze ponad 200 milionów ton 

pyłu, który wzbił się na wysokość do 2000 m, co spowodowało zmianę trasy prze-

lotu niektórych samolotów lub wręcz odwołanie lotów zmierzających do Santiago 

de Chile. Pył wulkaniczny ograniczył również widoczność i zdezorganizował ruch 

lotniczych w Buenos Aires – stolicy Argentyny, położonej 1800 km od wulkanu. 

Ponadto zamknięte zostały trzy lotniska w argentyńskiej prowincji Neuquén.  

Calbuco, położony w turystycznym malowniczym regionie Los Lagos, 

około tysiąca kilometrów na południe od Santiago uważany jest za jeden z trzech 

potencjalnie najgroźniejszych spośród ok. 2 tys. wulkanów w Chile. Niedawno, w 

marcu bieżącego roku, dał o sobie znać, położony w prowincji Araukania, wulkan 

Villarrica,  

KUBA/WATYKAN – AUDIENCJA PREZYDENTA RAULA CASTRO 

U PAPIEŻA FRANCISZKA 

Prezydent Kuby Raúl Castro, w drodze powrotnej z Rosji, gdzie uczestni-

czył w obchodach 70 rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, zatrzymał się 

w Rzymie. 10 maja prezydent został przyjęty na prywatnej audiencji w Watykanie 

przez papieża Franciszka. Raúl Castro wyraził swoją wdzięczność za mediacje pa-

pieża na rzecz poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i zaprosił papieża 

Franciszka do odbycia pielgrzymki na Kubę. Stanie się to możliwe w końcu wrze-

śnia, kiedy papież odwiedzi także Stany Zjednoczone. 

Na Kubie papież przebywać będzie w terminie 19-22 września. Na trasie 

wizyty znajdzie się Hawana, Holguín i Santiago de Cuba. Według obserwatorów 

życia politycznego Kuby, najbliższa wizyta papieża Franciszka na Kubie stanowić 
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będzie symboliczne ukoronowanie jego zabiegów o poprawę stosunków między 

Stanami Zjednoczonymi a Kubą.  

KUBA/FRANCJA – WIZYTA PREMIERA FRANÇOISA HOLLANDE’A NA KUBIE 

11 maja prezydent Francji François Hollande rozpoczął oficjalną wizytę na 

Kubie, w trakcie której spotkał się z prezydentem Raulem Castro oraz jego bratem, 

88-letnim byłym prezydentem Fidelem Castro. Tym samym Hollande stał się 

pierwszym francuskim szefem państwa, który odwiedził Kubę w ciągu ostatnich 

pięćdziesięciu lat. Prezydentowi towarzyszyła liczna delegacja przedstawicieli ta-

kich przedsiębiorstw jak: Pernod Ricard, Accor, Air France, Carrefour, Orange 

i licznych banków. 

Obydwaj politycy podkreślili bardzo dobry stan stosunków bilateralnych 

i szerokie możliwości współpracy w najbliższych latach. 

W trakcie wykładu, wygłoszonego na Uniwersytecie w Hawanie, prezydent 

Hollande wyraził chęć wzmocnienia i rozszerzenia współpracy między Francją i 

Kubą a także wyraził nadzieję na rychłe zniesienie, wyniszczającego gospodarkę 

Kuby, embarga ustanowionego przez USA w 1962 roku. 

W programie prezydenta Hollande’a znalazła się również inauguracja no-

wej siedziby Alliance Française w Hawanie, z której oferty dydaktycznej korzysta 

aż 12 000 Kubańczyków. Wizyta prezydenta Hollande’a, poza aspektem gospodar-

czym, miała również swój wymiar kulturalny, jako że tematyka prowadzonych 

rozmów dotyczyła również  wymiany akademickiej i naukowej. 

CHILE – KRYZYS POLITYCZNY 

7 maja prezydent Michelle Bachelet wezwała członków swojego rządu do 

podania się do dymisji. Przyczyną kryzysu politycznego stały się skandale korup-

cyjne związane z nieprawidłowościami w finansowaniu kampanii wyborczej, 

w które zamieszani byli ministrowie odwołanego gabinetu oraz niektórzy parlamen-

tarzyści. Wśród odchodzących członków rządu znaleźli się, między innymi, mini-

strowie: rozwoju społecznego, kultury, spraw wewnętrznych oraz rzecznik prasowy 

rządu. Jednak najbardziej oczekiwana była dymisja ministra finansów Albetto Are-

nasa (bardzo niepopularnego wśród przedsiębiorców jako głównego autora mocno 

krytykowanej reformy podatkowej), choć był to pierwszy przypadek odwołania 

z tego stanowiska od roku 1990.  
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Wbrew wcześniejszym zapowiedziom natychmiastowego powołania no-

wego rządu, prezydent Bachelet dopiero 11 maja ogłosiła jego skład. Powyższe 

działania, zdaniem prezydent, miały na celu „zapewnienie dobrobytu, sprawiedli-

wości i bezpieczeństwa obywateli”. 

EKWADOR – MANIFESTACJE ANTYRZĄDOWE 

W końcu czerwca, w trzech największych miastach Ekwadoru:  Guayaquil, 

Quito i Cuence, doszło do masowych, zwoływanych poprzez portale społeczno-

ściowe, marszów protestacyjnych przeciwko decyzji rządu Rafaela Correi zwięk-

szającej obciążenia podatkowe – głównie dotyczące spadków i VAT. Zarówno 

w Quito, jak i w Guayaquil do protestujących dołączyli burmistrzowie obu miast.  

Z kolei zwolennicy prezydenta, z inicjatywy jednego z członków jego rzą-

du, zwołali „marsz poparcia” w Quito. 

Oprotestowana ustawa została już czasowo zawieszona przez rząd, co jed-

nak nie uspokoiło przeciwników Correi, którzy domagają się całkowitego i osta-

tecznego jej odwołania. Prezydent Correa broniąc ustawy odwoływał się do zasad 

sprawiedliwości i solidarności społecznej. „Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy 

z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym bogactwem, z drugiej zaś – ze 

skrajną nędzą. Sytuacja taka woła o pomstę do nieba i stanowi ciężki grzech spo-

łeczny Ekwadoru i całego regionu latynoamerykańskiego”. 
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