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KRONIKA WYDARZE Ń  
(KWIECIE Ń – CZERWIEC  2012 R.) 

MEKSYK – POCZĄTEK KAMPANIA PREZYDENCKIEJ  

Trzy miesiące przed upływem kadencji prezydenta Felipe Calderona rozpoczęła 
się w Meksyku kampania wyborcza, której tematyka koncentrowała się głównie wokół 
problemów związanych z przestępczością zorganizowaną oraz kwestią bezrobocia.  

Kandydatką rządzącej Partii Akcji Narodowej (Partido de Acción Nacional, 
PAN) została 51-letnia ekonomistka, Josefina Vázquez Mota, pierwsza w historii Mek-
syku kobieta, pretendująca do stanowiska prezydenta. Jej program wyborczy, podkreśla-
jący konieczność walki z kartelami narkotykowymi, znalazł, według sondaży przedwy-
borczych, poparcie u 26% uprawnionych do głosowania Meksykanów. 

Opozycyjna od dwunastu lat Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna (Partido Revo-
lucionario Institucional, PRI) wytypowała do walki o fotel prezydencki byłego guberna-
tora stanu Meksyk (w latach 2005-2011), 46-letniego prawnika Enrique Peñę Nieto. 
Jedną z jego pierwszych przedwyborczych deklaracji była obietnica powołania do życia 
niezależnej komisji do walki z korupcją, zobligowania funkcjonariuszy państwowych 
do składania deklaracji majątkowych oraz zmniejszenia o 20% liczby deputowanych 
(z 500 do 400). Według sondaży opinii publicznej Peña może liczyć na poparcie 36% 
wyborców. 

Lewicową Partię Rewolucyjno-Demokratyczną (Partido de la Revolución De-
mocrática, PRD) po raz kolejny reprezentować będzie 59-letni politolog, Andrés Manu-
el López Obrador, dla którego poparcie oscylowało wokół 18%. 

REGION – SPOTKANIE NA SZCZYCIE PAŃSTW AMERYKA ŃSKICH  

W dniach 14-15 kwietnia 2012 r. w kolumbijskiej Cartagenie miało miejsce 
VI Spotkanie na Szczycie Państw Amerykańskich, w którym wzięło udział 33 spośród 
35 przywódców państw zachodniej półkuli. Na spotkanie nie zaproszono Raula Castro, 
a prezydent Ekwadoru Rafael Correa, w ramach solidarności z kubańskim przywódcą – 
zbojkotował je i nie przybył do Cartageny. 

Tematem rozmów prezydentów były kwestie związane z liberalizacją handlu, 
problemy imigracji i walka z handlem narkotykami. To właśnie temat zwalczania nar-
kohandlu stał się jednym z niewielu tematów, w zakresie których udało się wypracować 
wspólną płaszczyznę działań; postanowiono mianowicie, że problem legalizacji narko-
tyków oraz polityki antynarkotykowej będzie dyskutowany na forum OPA. 

Wbrew powszechnym oczekiwaniom, VI Spotkanie na Szczycie nie zakończyło 
się deklaracją końcową, jako że nie udało się wypracować wspólnego stanowiska pre-
zydentów. Główną przyczyną było odmienne zdanie państw członkowskich, dotyczące 
możliwości udziału Kuby w kolejnych spotkaniach. 

VI Szczyt Ameryk, według obserwatorów politycznych, potwierdził ogranicza-
nie wpływów i roli Stanów Zjednoczonych w regionie i rosnące znaczenie, znakomicie 
radzącej sobie w dobie ogólnoświatowej recesji, Brazylii. Dobre wyniki ekonomiczne 
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państw południowoamerykańskich, otwieranie się na rynki azjatyckie, prowadzenie nie-
zależnej polityki zagranicznej – wszystkie te czynniki sprawiły, że USA tracą rolę part-
nera strategicznego Ameryki Łacińskiej. Prezydent USA Barack Obama podkreślił, 
w swoim oficjalnym wystąpieniu, dążenie do utrzymania partnerskich stosunków z kra-
jami Ameryki Łacińskiej. W jego wypowiedzi zabrakło jednak odniesienia się do tema-
tu, ważnego zwłaszcza dla Meksyku i państw środkowoamerykańskich, a mianowicie 
do problemu liberalizacji polityki imigracyjnej. 

KOLUMBIA - WIZYTA PREMIERA HISZPANII M ARIANO RAJOYA  

19 kwietnia rozpoczęła się w Kolumbii oficjalna wizyta premiera Hiszpanii Ma-
riano Rajoya, który spotkał się z prezydentem Kolumbii Juanem Manuelem Santosem. 
Celem podróży była intensyfikacja stosunków gospodarczych między obu krajami, 
w tym współpracy w zakresie wspierania i promocji inwestycji hiszpańskich w Kolum-
bii. Zawarte porozumienie miało na celu rozszerzenie współpracy między kolumbijskim 
koncernem ECOPETROL a hiszpańską spółką naftową REPSOL w zakresie poszukiwań 
ropy naftowej i gazu na terenie Kolumbii.  

Ponadto premier Hiszpanii wyraził nadzieję na rychłe wejście w życie umowy 
o wolnym handlu między Kolumbią a Unią Europejską.  

MEKSYK – WZMOŻONA AKTYWNO ŚĆ WULKANU POPOCATÉPETL  

W drugiej połowie kwietnia ponownie uaktywnił się największy czynny w Mek-
syku wulkan – Popocatépetl, znajdujący się w odległości zaledwie 70 km na południo-
wy wschód od miasta Meksyk. Doszło wówczas do wielu erupcji; z krateru wydobywa-
ły się lawa, popiół wulkaniczny i gaz. Chmura gazu i pyłu wzniosła się na wysokość 
1,6 km i widoczna była ze stolicy kraju. Dla okolicznych wsi (w odległości do 12 km od 
wulkanu) ogłoszony został trzeci stopień alarmu, równoznaczny z niemal natychmia-
stową ewakuacją, zaś pracownicy Agencji Zarządzania Kryzysowego rozdawali ludno-
ści maski przeciwpyłowe. Ze względu na zalegający na pasach startowych pył wulka-
niczny, w maju, na kilkanaście godzin zostało zamknięte lotnisko w pobliskiej Puebli. 

REGION – NACJONALIZACJA PRZEDSI ĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH  

W połowie kwietnia prezydent Argentyny Cristina Fernández de Kirchner zapo-
wiedziała upaństwowienie największego w kraju koncernu naftowego YPF (Yacimien-
tos Petroleros Federales, Federalne Złoża Naftowe), w którym większościowy udział 
miało hiszpańskie przedsiębiorstwo petrochemiczne REPSOL, co wywołało krytyczną 
reakcję zarówno ze strony Hiszpanii, jak i całej UE.  

Jeszcze w kwietniu ustawę o częściowej nacjonalizacji YPF przyjął Senat (gło-
sami 63 senatorów, przy trzech głosach przeciwnych), zaś 3 maja – Izba Deputowanych 
(207 głosów za, 32 – przeciw). Projekt ustawy zakładał upaństwowienie 51% udziałów 
firmy REPSOL w YPF, z których następnie 51% miałoby przejść w ręce państwa, a 49% 
– przejęłyby prowincje produkujące paliwo. 

Koncern YPF został założony w 1922 roku przez prezydenta Hipolito Yrigoye-
na. W latach 80. przynosił straty, w związku z czym podjęto decyzję o jego sprzedaży. 
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W 1993 r. pakiet kontrolny wykupił hiszpański REPSOL za równowartość 13 mld euro; 
w konsekwencji koncern YPF przeszedł modernizację i przestał przynosić straty. Obec-
nie jest on największym przedsiębiorstwem Argentyny. 

W tym samym okresie, 1 maja, również prezydent Boliwii Evo Morales wydał 
dekret, na mocy którego państwo przejęło, za odszkodowaniem, 99,94% udziałów naj-
większego krajowego dostawcy energii elektrycznej Transportadora de Electricidad SA 
(TDE), którego wartość wyceniana jest na 225 mln USD. Przedsiębiorstwo powstało 
w 1997 roku, a w 2007 roku, za czasów prezydenta Gonzalo Sancheza de Lozady, TDE 
zostało zakupione przez hiszpańską korporację Red Eléctrica.  

Decyzja prezydenta Boliwii spowodowała wzrost napięcia w relacjach z Hiszpa-
nią, a Stany Zjednoczone wyraziły swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. 

REPUBLIKA DOMINIKA ŃSKA – WYBORY PREZYDENCKIE  

20 maja w Republice Dominikańskiej odbyły się wybory prezydenckie, w któ-
rych udział wzięło sześciu kandydatów. Największe szanse na zwycięstwo miało jednak 
tylko dwóch z nich: Danilo Medina reprezentant liberalnej Partii Dominikańskiego Wy-
zwolenia (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) oraz Hipólito Mejía z Rewolu-
cyjnej Partii Dominikańskiej (Partido Revolucionario Dominicano, PRD). Pozostali 
kandydaci liczyć mogli na nikłe poparcie wśród wyborców. Trzecie miejsce, z 1,35% 
głosów wyborców, zdobył adwokat Guillermo Moreno z ruchu zwanego Sojuszem 
PAÍS (Alianza País, AP). Pozostałych troje kandydatów zdobyło w sumie poniżej 0,5% 
głosów.  

Zgodnie z wcześniejszymi badaniami opinii publicznej, walkę o fotel prezyden-
cki wygrał w pierwszej turze kandydat rządzącej od ośmiu lat PLD – Danilo Medina. 
Ten 60-letni ekonomista zwyciężył nieznaczną przewagą głosów (51,21%) nad lewico-
wym kandydatem, byłym prezydentem (w latach 2000-2004) Hipólito Mejíą (46,95%) 
z PRD i zastąpi na stanowisku dotychczasowego prezydenta Leonela Fernandeza, któ-
remu konstytucja uniemożliwiła ubieganie się o kolejny mandat, a pod którego rządami 
Dominikana przeszła pozytywną transformację. 

Wynik wyborów oznacza, że w najbliższych latach kontynuowana będzie polity-
ka prezydenta Fernandeza. Potwierdza to już pierwsza nominacja prezydenta-elekta, 
który na wiceprezydenta wybrał żonę swojego poprzednika – Margaritę Cedeño.  

W swoim programie wyborczym Danilo Medina, poza podkreślaniem koniecz-
ności zagwarantowania bezpieczeństwa dla zagranicznych inwestycji i stymulowania 
rozwoju gospodarczego, obiecał również zwiększenie nakładów na edukację. Zapowie-
dział, m.in., że jego rząd przeznaczy na szkolnictwo 4% PKB. 

Zgodnie z Konstytucją prezydent-elekt przejmie władzę 16 sierpnia – w Święto 
Przywrócenia Niepodległości. 

KUBA – UJAWNIENIE LICZBY WI ĘŹNIÓW  

W drugiej połowie maja, w oficjalnym kubańskim dzienniku „Granma”, opubli-
kowane zostały dane statystyczne, dotyczące liczby więźniów, przebywających w ku-
bańskich zakładach karnych.  
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Na Kubie w więzieniach przebywa 57 337 osób, z czego 50 – to więźniowie ska-
zani za działalność polityczną.  

Liczby te kwestionowane są przez opozycjonistów oraz Kubańską Komisję Praw 
Człowieka i Pojednania Narodowego, według szacunków której liczba więźniów kształ-
tuje się na poziomie 70-80 tysięcy osób. 

PERU – STAN WYJĄTKOWY  

29 maja rząd Peru ogłosił trzydziestodniowy stan wyjątkowy obowiązujący 
w departamencie Espinar, w pobliżu Cuzco. Powodem jego wprowadzenia były obywa-
telskie protesty, zakończone starciami z policją, w czasie których rannych zostało kil-
kudziesięciu funkcjonariuszy, zaś wśród manifestantów były ofiary śmiertelne. 

Przyczyną demonstracji było funkcjonowanie kopalni miedzi Tinaya należącej 
do szwajcarskiej spółki Xstrata, której działalność, według manifestujących, zagraża 
środowisku naturalnemu. 

Stan wyjątkowy wprowadzony w Peru oznaczał, że przez trzydzieści dni władze 
mogły zawiesić swobody obywatelskie, a porządku publicznego w prowincji pilnowało 
w tym czasie wojsko.  

REGION – SPOTKANIE NA SZCZYCIE PRZYWÓDCÓW G-20 

W dniach 18-19 czerwca w meksykańskim mieście Los Cabos, położonym na 
Półwyspie Kalifornijskim, rozpoczął się doroczny szczyt krajów grupy G20, którego 
głównym tematem był światowy kryzys gospodarczy, a przede wszystkim zwalczanie 
skutków europejskiego kryzysu zadłużeniowego. 

Komentatorzy polityczni krytycznie ocenili rezultaty spotkania w Los Cabos. 
Oświadczenie końcowe, wydane po dwudniowym szczycie, było bardzo ogólnikowe 
i pełne frazesów. Jedną z deklaracji państw-uczestników spotkania było poparcie „po-
głębiania integracji gospodarczej i fiskalnej” a także „ przyjęcie z zadowoleniem dzia-
łań podejmowanych w Europie w celu stabilizacji gospodarek”. W końcowym oświad-
czeniu znalazło się również wskazanie wspólnego celu, jakim jest „zwiększenie popytu 
i przywrócenie zaufania inwestorów”. Plan zakłada, że rządy poszczególnych państw, 
a zwłaszcza tych o najsilniejszej gospodarce, zwiększą wydatki na walkę ze światowym 
kryzysem gospodarczym, a kraje strefy euro podejmą wszelkie działania mające na celu 
„zachowanie integralności i stabilności strefy”.  

W trakcie spotkania widoczny był brak jednomyślności wśród uczestników spo-
tkania; wyraźnie zaznaczył się podział na dwa obozy: z jednej strony Niemcy, Wielka 
Brytania i Korea Południowa opowiadały się za polityką oszczędności i ograniczania 
wydatków, z drugiej zaś Argentyna, Brazylia i Francja – optowały za polityką stymula-
cji wzrostu gospodarczego. 

„Washington Post” podkreślił, że spotkanie to uwypukliło „zmianę w światowej 
hierarchii”. Obecnie to Brazylia i Chiny są największymi płatnikami do Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego, a wzrost siły gospodarczej przełożył się na wzrost zna-
czenia politycznego. 
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REGION – SPÓR O FALKLANDY /M ALWINY  

W połowie czerwca przewodniczący Zgromadzenia Prawodawczego archipelagu 
Falklandów/Malwinów Gavin Short zapowiedział, że w połowie przyszłego roku 3 000 
mieszkanców wysp będzie miało okazję wypowiedzieć się w referendum na temat sta-
tusu politycznego wysp. Referendum miałoby dać odpór zakusom władz Argentyny, 
które od lat prowadzą starania na rzecz odebrania archipelagu Brytyjczykom i stać się 
demonstracją woli mieszkańców wysp, opowiadających się za utrzymaniem zwierzch-
ności brytyjskiej nad archipelagiem.  

Wielka Brytania i Argentyna od lat prowadzą spór o przynależność archipelagu. 
Stosunki między tymi krajami pozostają napięte od czasów wojny falklandzkiej mającej 
miejsce w 1982 roku, a zakończonej zwycięstwem Wielkiej Brytanii.  

MEKSYK – WYBORY PREZYDENCKIE , PARLAMENTARNE I LOKALNE  

1 lipca miały miejsce w Meksyku wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne. 
Oprócz prezydenta, 80 milionów uprawnionych do głosowania Meksykanów 

wybierało 500 deputowanych, 128 senatorów, siedmiu gubernatorów oraz 900 burmi-
strzów. 

Według wstępnych wyników, podanych przez Federalny Instytut Wyborczy, pre-
zydentem został Enrique Peña Nieto – kandydat Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej 
(Partido Revolucionario Institucional, PRI). Zdobył on 38,1% głosów, zaś kandydat 
Partii Rewolucyjno-Demokratycznej (Partido de la Revolución Democrática, PRD) An-
drés Manuel López Obrador – 31,7%. Na trzecim miejscu znalazła się kandydatka rzą-
dzącej Partii Akcji Narodowej (Partido de Acción Nacional, PAN), Josefina Vázquez 
Mota (25,4% głosów), a czwarty kandydat, przedstawiciel liberalnego Nowego Sojuszu 
(Nueva Alianza), Gabriel Quadri – zdobył zaledwie 2,3% głosów. 

Frekwencja wyborcza była bardzo wysoka i wyniosła 62%, co oznacza, że udział 
w wyborach wzięło około 49 milionów obywateli.  

W trzech stanach wybory na gubernatora wygrali przedstawiciele PRD, w trzech 
kolejnych – reprezentanci PRI, a w jednym – PAN. Zwycięska PRI sprawuje obecnie 
rządy w 22 z 32 stanów.  

PRI wygrała również wybory parlamentarne, jednak w Izbie Deputowanych nie 
zapewniła sobie niezbędnej do rządzenia większości (207), wobec czego Enrique Peña 
Nieto będzie musiał powołać rząd koalicyjny. Druga siła w izbie niższej – PAN zapew-
niła sobie 114 mandatów, natomiast trzecia, PRD – 101. 

W Senacie najwięcej mandatów zdobyła PRI (52), przed PAN – 38 i PRD – 22.  
Program wyborczy prezydenta-elekta koncentrował się na ograniczeniu inflacji, 

powstrzymaniu fali przemocy oraz na opracowaniu reformy energetycznej.  
Andrés Manuel López Obrador, który już po raz drugi z rzędu poniósł porażkę 

w wyborach prezydenckich ponownie, jak w 2006 r., nie zaakceptował ich wyników 
i zarzucił zwycięzcy fałszerstwa, mimo że do Meksyku, na czas wyborów, przybyła re-
kordowa liczba 700 obserwatorów międzynarodowych. 

 
Dział opracowała: Beata BEREZA 


