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KRONIKA WYDARZEŃ 

styczeń – marzec 2011 r. 
 

STYCZEŃ: 

Brazylia – zaprzysiężenie prezydent 

Dilmy Rousseff 

1 stycznia Dilma Rousseff została zaprzy-

siężona na 40. prezydenta Brazylii.  

W swoim przemówieniu inauguracyjnym, 

wygłoszonym w parlamencie w obecności depu-

towanych i senatorów, wśród priorytetów swojego 

rządu wymieniła walkę ze skrajnym ubóstwem, 

edukację, ochronę zdrowia i kwestie bezpieczeń-

stwa. Zgodnie z obietnicami przedwyborczymi, 

Rousseff oświadczyła, że będzie kontynuować po-

litykę gospodarczą i społeczną odchodzącego pre-

zydenta Luiza Inácio Luli da Silva, który nie mógł 

się już ubiegać o kolejną, trzecią kadencję.  

63-letnia Dilma Rousseff jest córką adwoka-

ta, imigranta z Bułgarii i nauczycielki. Studiowała 

ekonomię na Uniwersytecie Federalnym Minas 

Gerais. Po wojskowym puczu w 1964 r. przyłączy-

ła się do lewicowej partyzantki; aresztowana w 

1970 r., została skazana na sześć lat więzienia; 

zwolniona po dwóch latach – w 1972 r. W 1986 r. 

wstąpiła do Partii Pracujących (PT), w latach 

2003-2005 pełniła funkcję ministra energetyki 

i górnictwa, a ostatnio, od 2005 r. – szefa gabinetu 

prezydenta.  

 
Haiti – odroczenie drugiej tury wyborów 

prezydenckich 

Na początku stycznia władze Haiti poinfor-

mowały o konieczności odroczenia drugiej tury 

wyborów prezydenckich (przewidzianej począt-

kowo na 16 stycznia 2011 r.) do 20 marca, ze 

względu na nieprawidłowości w trakcie przepro-

wadzania pierwszej tury wyborów (ta odbyła się 

28 listopada 2010 r.) i podejrzenia o fałszowanie 

głosów oraz dopuszczanie się oszustw wyborczych 

ze strony kandydata partii rządzącej Jude’a Cele-

stina.  

Początkowo, Tymczasowa Komisja Wybor-

cza ogłosiła, że I turę wyborów wygrała kandydat-

ka chrześcijańsko-demokratycznego Związku Po-

stępowych Demokratów Narodowych (Rassem-

blement des Démocrats Nationaux Progressistes– 

RDNP) była pierwsza dama Mirlande Manigat, zaś 

na drugim miejscu uplasował się kandydat rządo-

wy, reprezentujący Partię Inité (Jedność) – Jude 

Celestin.  

Jednakże natychmiast po wyborach pojawiły 

się oskarżenia o fałszowanie wyników, dlatego ob-

serwatorzy Organizacji Państw Amerykańskich 

(OPA) opracowali raport, w którym przedstawili 

listę zarzutów i zakwestionowali ważność części 

oddanych na Celestina głosów. Na podstawie tego 

raportu Tymczasowa Komisja Wyborcza zweryfi-

kowała swoje wcześniejsze oświadczenie i ogłosi-

ła, że w drugiej turze wyborów prezydenckich spo-

tkają się Mirlande Manigat (31,6% głosów) oraz 

słynny haitański piosenkarz, reprezentujący front 

Repons Peyizan (Chłopska Odpowiedź) Michel 

Martelly (22,2% głosów). 

26 stycznia rządowa Partia Inité uznała de-

cyzję Tymczasowej Komisji Wyborczej za wiążącą 

i wycofała swojego kandydata na prezydenta Ju-

de’a Celestina. Tym samym polityczny impas zo-

stał przezwyciężony.  

W związku z przedłużającym się procesem 

wyborczym, ustępujący prezydent René Préval bę-

dzie mógł, za zgodą Parlamentu, piastować urząd 

prezydenta do połowy maja (a nie do 7 lutego, jak 

przewidywała ordynacja wyborcza). 

Haitańczycy wybierać będą również 7 (z 30) 

senatorów oraz 79 (z 99) deputowanych.  

 

Region – uznanie niepodległości Palestyny 

Na początku stycznia Chile dołączyło do 

państw, które oficjalnie uznały Palestynę za „wol-

ne i niepodległe” państwo. Wcześniej uczyniły to 

również inne państwa regionu, takie jak Argenty-

na, Brazylia, Boliwia, Ekwador, Kostaryka, Kuba, 

Nikaragua i Wenezuela, podkreślając, że uznały 

Palestynę za niepodległe państwo w granicach 

z 1967 r.  

 

Chile – silne trzęsienie ziemi 

W styczniu, w środkowej części wybrzeża 

Chile, a zatem w tym samym regionie, co w lutym 

zeszłego roku, odczuwalne było trzęsienie ziemi o 

sile 7,2 w skali Richtera. Epicentrum wstrząsów 

znajdowało się 96 kilometrów na północny 

wschód od Temuco (300-tysięcznego miasta w re-

gionie Araukanii), na głębokości niemal 17 km 

pod dnem morskim. Tym razem ofiar w ludziach 

http://tematy-wiadomosci.gazeta.pl/B/1601,Brazylia
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nie zanotowano (liczba ofiar ubiegłorocznego 

trzęsienia wyniosła ok. 500 osób), doszło nato-

miast do przerw w dostawie prądu i łączności tele-

fonicznej. 

 
Haiti – rocznica tragicznego trzęsienia ziemi 

Rocznica tragicznego trzęsienia ziemi, które 

nawiedziło Haiti 13 stycznia 2010 r. była obcho-

dzona jako oficjalne święto państwowe. W kraju, 

pod przewodnictwem premiera Haiti Jean-Maxa 

Bellerive’a oraz byłego prezydenta USA Billa 

Clintona działa Tymczasowa Komisji ds. Rekon-

strukcji Haiti. 

Sytuacja w kraju, w którym w wyniku trzę-

sienia ziemi zginęło ponad 300 tys. osób, a 1 mln 

nadal żyje w przejściowych obozach namioto-

wych, jest nadal dramatyczna. Ponadto od paź-

dziernika 2010 r. kraj zmagał się z epidemią chole-

ry, która pochłonęło 3,5 tys. ofiar.  

Na tę dramatyczną sytuację społeczno-gos-

podarczą nakłada się chaos polityczny, będący 

skutkiem przedłużającego się procesu wyborczego 

na Haiti. Sytuację komplikuje przybycie, po 25 la-

tach wygnania, byłego prezydenta Haiti (w latach 

1971-86) – Jean-Claude’a Duvaliera. Duvaliera 

witały na lotnisku tłumy Haitańczyków, zmęczo-

nych przedłużającą się sytuacją destabilizacji. Dwa 

dni po przybyciu Duvaliera władze, na wniosek 

Amnesty International i Human Rights Watch, na-

łożyły na byłego dyktatora areszt domowy stawia-

jąc mu zarzuty korupcji i sprzeniewierzenia fundu-

szy państwowych. 

Brazylia – tragiczne w skutkach powodzie 

 W wyniku długotrwałych, ulewnych opadów 

deszczu, które w połowie stycznia nawiedziły gór-

skie tereny w okolicach Rio de Janeiro, doszło do 

osunięcia się błotnych lawin, które pociągnęły za 

sobą śmierć ponad 800 osób (władze obawiały się, 

że liczba ofiar może przekroczyć 1 000). 400 osób 

(z czego 1/3 to dzieci) uznanych zostało za zagi-

nionych, a co najmniej 14 tysięcy ludzi straciło 

dach nad głową. Zwały błota zniszczyły całe 

dzielnice takich miast, jak Teresopolis czy Petro-

polis. Wśród ofiar znaleźli się też ratownicy niosą-

cy pomoc poszkodowanym.  

Władze Brazylii podkreślały, że ze względu 

na rozmiar strat osobowych i materialnych doszło 

do największej katastrofy klimatycznej w dziejach 

Brazylii. 

Dotknięty powodziami region odwiedziła 

nowa prezydent Brazylii Dilma Rousseff i obiecała 

natychmiastową pomoc finansową w wysokości 

240 mln USD ze strony rządu dla najbardziej po-

szkodowanych mieszkańców zniszczonych miast 

i osad. Władze zdecydowały również o konieczno-

ści rozmieszczenia, w dotkniętych klęską regio-

nach, specjalnego systemu monitorującego, który 

w przyszłości będzie ostrzegał mieszkańców przed 

podobnymi kataklizmami. 

 
Kuba – aresztowanie Guillermo Fariñasa 

27 stycznia 49-letni doktor psychologii, 

dziennikarz, czołowy kubański dysydent Guiller-

mo Fariñas, został po raz kolejny aresztowany. Po-

licja zatrzymała Fariñasa w jego rodzinnym mie-

ście Santa Clara. Fariñas spędził w więzieniu 

11 lat za działalność opozycyjną; tam wielokrotnie 

podejmował strajki głodowe, będące wyrazem pro-

testu przeciwko polityce władz Kuby  

W październiku ubiegłego roku Guillermo 

Fariñas został laureatem, przyznawanej przez Par-

lament Europejski, Nagrody Sacharowa na Rzecz 

Wolności Myśli. Na uroczystość wręczenia nagro-

dy w grudniu 2010 r. niestety nie przyjechał, jako 

że nie uzyskał zezwolenia władz kubańskich na 

wyjazd z kraju. 

LUTY: 

 

Boliwia – udział prezydenta Evo Moralesa 

w Światowym Forum Społecznym w Dakarze  

Prezydent Boliwii Evo Morales był gościem 

honorowym, odbywającego się na początku lutego 

w stolicy Senegalu Światowego Forum Społecz-

nego (WSF) – spotkania, będącego odpowiedzią 

krajów tzw. Południa na Międzynarodowe Forum 

Gospodarcze w Davos. Natomiast w roli gościa 

specjalnego zaproszony został na spotkanie były 

prezydent Brazylii – Luiz Inacio Lula da Silva. 

Evo Morales dokonał inauguracji Szczytu, 

przemawiając do zgromadzonych przed Uniwersy-

tetem Dakarskim 45 tysięcy uczestników wiecu 

poparcia dla forum. Prezydent Boliwii, w trakcie 

przemówienia, określił się jako zwolennik poko-

jowej transformacji w krajach arabskich, krytyku-

jąc jednak zarazem „imperializm i dominację ame-

rykańską”. 
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Przedmiotem tegorocznego, dziesiątego już 

forum, była debata nad obecnym stanem światowej 

gospodarki, ze specjalnym uwzględnieniem sytu-

acji państw Południa, a także problemy tożsamości 

kulturowej ludów autochtonicznych we współcze-

snym świecie. 

Wenezuela – aktywizacja opozycji 

Masowe demonstracje w krajach arabskich 

zaktywizowały, krytycznych wobec rządów Hugo-

na Chaveza, opozycjonistów, którzy zapowiedzieli 

w początkach lutego marsze protestacyjne w Cara-

cas przeciwko władzom Wenezueli.  

Prezydent Hugo Chávez może jednak liczyć 

na poparcie wojska, gotowego bezwarunkowo 

„bronić osiągnięć rewolucji boliwariańskiej” oraz 

znacznej części społeczeństwa, która dostrzega 

„zasadnicze zmiany polityczno-społeczne”, zacho-

dzące w kraju od czasu objęcia urzędu prezydenta 

przez Hugona Chaveza w lutym 1999 roku.  

Ostatnia akcja, mająca na celu usunięcie 

Chaveza z urzędu, miała miejsce w 2002 roku 

i zakończyła się porażką zamachowców. Hugo 

Chávez, po kilku dniach wygnania, powrócił do 

stolicy i ponownie objął władzę.  

Jako prezydent wielokrotnie podkreślał swo-

je zasługi dla rozwoju kraju (zwłaszcza efektywne 

przeciwdziałanie skutkom zjawiska „El Niño”, 

powodującego susze w całej Ameryce Południo-

wej) oraz dla integracji regionalnej (inicjatywa 

powołania do życia Boliwariańskiej Alternatywy 

dla Naszej Ameryki – ALBA). 

 
Kolumbia – uwolnienie zakładników FARC 

W połowie lutego Rewolucyjne Siły Zbrojne 

Kolumbii (FARC), dzięki mediacji Międzynaro-

dowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Brazylii 

i byłej kolumbijskiej senator Piedad Cordoby (no-

tabene pozbawionej parę miesięcy temu mandatu 

senatora oraz praw sprawowania funkcji publicz-

nych przez lat 18 w związku z oskarżeniami o 

współpracę w FARC), uwolniły czterech (z sześ-

ciu) lokalnych polityków, przetrzymywanych do-

tychczas jako zakładnicy tego lewicowego ugru-

powania zbrojnego.  

Obserwatorzy życia polityczne uważają, że 

wydarzenie to daje nadzieje na uwolnienie pozo-

stałych przetrzymywanych; zwolnienie zakładni-

ków stanowi bezwzględny warunek rządu dla roz-

poczęcia rozmów pokojowych. 

Chile – kolejne trzęsienie ziemi 

W dniach 11-13 lutego w środkowo-połu-

dniowej części Chile odnotowano kolejne trzęsie-

nia ziemi o sile 7 oraz 6,6 w skali Richtera. Epi-

centrum znajdowało się w regionie Bío Bío, 69 ki-

lometrów na północny wschód od miasta Concep-

ción, na 33 km głębokości. Wstrząsy odczuwalne 

były również w stolicy Araukanii – Temuco. 

Szczęśliwie nie było ofiar i nie wystąpiło zagroże-

nie tsunami. 

MARZEC: 

Wenezuela – oświadczenie  

w sprawie kryzysu libijskiego 

Prezydent Wenezueli Hugo Chávez opowie-

dział się za pokojowym rozwiązaniem kryzysu li-

bijskiego i zaproponował wysłanie międzynaro-

dowej misji pokojowej do ogarniętej walkami Li-

bii. Jednocześnie Chávez skrytykował, jako mie-

szanie się w wewnętrzne sprawy państwa, zapo-

wiedź możliwej interwencji NATO, a przede 

wszystkim stanowisko USA wobec Libii i innych 

państw arabskich.  

Relacje między Wenezuelą a Libią zintensy-

fikowały się od 2009 r., kiedy to podpisane zostały 

umowy bilateralne między innymi o współpracy 

w zakresie przemysłu energetycznego oraz finan-

sów.  

 
Meksyk – pomoc dla Japonii 

14 marca do Japonii, dotkniętej tragicznym 

w skutkach trzęsieniem ziemi, poleciało ośmiu ra-

towników meksykańskich wyspecjalizowanych 

w działaniach w podobnych klęskach; ratownikom 

towarzyszyło pięć psów.  

Ponadto Meksyk wysłał do Japonii eksper-

tów w zakresie struktur budowlanych z Autono-

micznego Uniwersytetu Meksyku (UNAM), a tak-

że specjalistów z Krajowego Centrum Przeciw-

działania Klęskom Żywiołowym (CENAPRED) 

oraz z Krajowej Jednostki Obrony Cywilnej, a tak-

że grupę strażaków z Dystryktu Federalnego. Ich 

głównym zadaniem było prowadzenie poszukiwań 

osób zaginionych w regionach zniszczonych trzę-

sieniem ziemi i tsunami. 

Ponadto, w końcu marca w Meksyku odbył 

się charytatywny maraton muzyczny „México: hoy 

por Japón („Meksyk: dziś dla Japonii”); udział 
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w tym przedsięwzięciu zadeklarowało ponad 200 

artystów, wśród których znaleźli się również mu-

zycy pochodzenia polskiego: Bożena Sławińska – 

uznana wiolonczelistka, mieszkająca od dwudzie-

stu lat w Meksyku oraz pianista Józef Olechowski, 

założyciel i dyrektor artystyczny Stowarzyszenia 

Kulturalnego Fryderyka Chopina w Meksyku. 

Dochód z koncertu przeznaczony został na 

pomoc zniszczonej Japonii. 

Haiti – druga tura wyborów prezydenckich 

20 marca, w obecności około 200 niezależ-

nych obserwatorów, odbyła się długo odkładana 

druga tura wyborów prezydenckich, w której wal-

kę o fotel prezydencki stoczył słynny muzyk i pio-

senkarz Michel Martelly oraz była pierwsza dama 

– Mirlande Manigat (odpowiednio 22,2% i 31,6% 

głosów w pierwszej turze). 

Ze względu na liczne nieprawidłowości 

(ogółem zakwestionowano wiarygodność 14% kart 

do głosowania) oficjalne wyniki wyborów ogło-

szone zostały przez Tymczasową Komisję Wy-

borczą dopiero 18 kwietnia. I tak, wybory prezy-

denckie wygrał Michel Martelly (67,57% głosów 

wyborców), który w drugiej rundzie wyborów pre-

zydenckich pokonał Mirlande Manigat (31,74% 

głosów wyborców). 

Michel Martelly urodził się w 1961 r. 

w Port-au-Prince, w zamożnej haitańskiej rodzi-

nie. Ukończył prestiżową szkołę na Haiti, zaś na 

studia (których jednak nie ukończył) wyjechał do 

Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Haiti 

rozpoczął karierę muzyka, stając się najbardziej 

rozpoznawalnym piosenkarzem w kraju, grającym 

typową muzykę haitańską, zwaną compas. Swoje 

koncerty okraszał niekiedy satyrycznymi komenta-

rzami społeczno-politycznymi. Na koncie ma na-

granych 14 płyt. W roku 2004, po zamieszkach 

i dymisji ówczesnego prezydenta Jean-Bertranda 

Aristide’a, Martelly wyjechał do Stanów Zjedno-

czonych i tam zamieszkał z rodziną. Obecnie 

mieszka w Haiti, ale posiada również dom na Flo-

rydzie. 13 sierpnia 2010 r. zgłosił swoją kandyda-

turę w wyborach prezydenckich. 

Uroczyste zaprzysiężenie prezydenta-elekta 

odbędzie się 14 maja. Tego dnia zakończy swoją 

kadencję dotychczasowy prezydent René Préval, 

któremu Parlament zezwolił na dłuższe sprawo-

wanie urzędu ze względu na przedłużający się 

proces wyborczy. 

Głównym zadaniem nowego prezydenta bę-

dzie odbudowa kraju z ogromnych zniszczeń, wy-

wołanych przez tragiczne w skutkach trzęsienie 

ziemi, które nawiedziło kraj w styczniu 2010 r. 

i kosztowało życie ponad 300 tys. osób. 

W wyborach parlamentarnych zwycięstwo 

odniosła partia rządowa Inité, która umocniła swo-

ją pozycję w parlamencie haitańskim, zdobywając 

w Izbie Deputowanych 40 mandatów (na 99 depu-

towanych). Za to w 30-osobowym Senacie partia 

Inité zdobyła pięć z siedmiu mandatów pozosta-

łych do obsadzenia w drugiej turze i zagwaranto-

wała sobie większość absolutną zdobywając ogó-

łem 17 mandatów.  

Opozycyjna partia L’Alternative (Alterna-

tywa) zdobyła 20 miejsc w Izbie Deputowanych 

oraz siedem w Senacie. Partia zwycięskiego kan-

dydata prezydenckiego – zdobyła zaledwie trzy 

mandaty w Izbie Deputowanych. 

Pierwsza sesja nowego Zgromadzenia Na-

rodowego przewidziana jest na 27 kwietnia. 

Region – oficjalna wizyta prezydenta USA 

Baracka Obamy  

W dniach 19-23 marca prezydent USA Ba-

rack Obama przybył z pierwszą wizytą do trzech 

państw Ameryki Łacińskiej. 

Swoją podróż Obama rozpoczął od Brazylii, 

gdzie spotkał się z nową prezydent kraju Dilmą 

Rousseff. Rozmowy dotyczyły możliwości dalsze-

go rozwijania doskonałej, zdaniem Prezydenta 

Obamy, współpracy, jaka już istnieje między oby-

dwoma państwami. Na spotkaniu omawiane były 

także tematy związane z transferami pieniężnymi, 

problemami energetycznymi, prawami człowieka, 

zmianami klimatycznymi i kryzysem finansowym.  

Kolejnym etapem wizyty prezydenta Obamy 

było Chile. Na spotkaniu z prezydentem Sebastia-

nem Piñerą, które odbyło się w Pałacu La Mo-

neda, prezydent Obama mówił o wielkiej roli Chi-

le w relacjach interregionalnych. Podkreślił wyso-

ki potencjał technologiczny Chile, zwłaszcza 

w zakresie bezpieczeństwa nuklearnego, produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych i zażegnywania 

skutków kryzysu gospodarczego. 

Trzecim krajem, który znalazł się w progra-

mie latynoamerykańskiej podróży prezydenta Ba-

racka Obamy był Salwador.  

W trakcie wspólnej konferencji prasowej 

prezydenci Barack Obama i Mauricio Funes wyra-

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/0,113267.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/0,113267.html
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zili nadzieję na stworzenie prawnych uregulowań, 

mających na celu zalegalizowania pobytu w USA 

części nielegalnych salwadorskich imigrantów 

(ocenia się, że na terenie USA mieszka obecnie 

dwa mln Salwadorczyków, co stanowi ponad 30% 

wszystkich obywateli Salwadoru). 

Boliwia – oświadczenie prezydenta 

Evo Moralesa w sprawie Libii 

30 marca prezydent Boliwii Evo Morales 

wezwał do osądzenia odpowiedzialnych za naru-

szanie praw człowieka w Libii.  

W ostrych słowach skrytykował decyzję 

władz libijskich o krwawym stłumieniu powstania. 

Jednocześnie jednak podtrzymał swoje wcześniej-

sze stanowisko i wyraził stanowczy sprzeciw wo-

bec międzynarodowej interwencji w Libii.  

Kuba – wizyta byłego prezydenta USA 

Jimmy’ego Cartera 

29 marca przybył na Kubę, z trzydniową 

nieoficjalną wizytą, były prezydent USA – 86-letni 

Jimmy Carter, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 

w 2002 r. Była to jego druga podróż na Kubę – 

pierwszą odbył w roku 2002 i, jak na razie, Carter 

jest jedynym amerykańskim prezydentem, który 

odwiedził wyspę po roku 1959 r. Obecna wizyta 

przypadła na szczególny moment, jako że dwa ty-

godnie później zebrać się miał Kongres Partii 

Komunistycznej Kuby, na którym miał zostać zre-

formowany aktualny, niewydolny kubański model 

gospodarczy. Wśród przedsiębranych środków 

wymienić należy przede wszystkim, nacisk na

rozwój sektora prywatnego tak, aby mógł on 

wchłonąć ponad milion pracowników zwalnianych 

w przedsiębiorstwach państwowych. 

Wśród celów obecnej podróży Jimmy’ego 

Cartera na Kubę, mimo jej nieoficjalnego statusu, 

była poprawa stosunków na linii Hawana-Wa-

szyngton (państwa te nie utrzymują stosunków dy-

plomatycznych od 1961 r.), a także ocena zakresu 

reform, które planuje wprowadzić wkrótce w życie 

rząd kubański. 

W programie wizyty było przewidziane spo-

tkanie z prezydentem Kuby Raulem Castro, arcy-

biskupem Jaime Ortegą, z przedstawicielami ku-

bańskiej gminy żydowskiej (w tym – jej przewod-

niczącą Adelą Dworin) oraz grupą niedawno 

zwolnionych dysydentów. W trakcie rozmowy 

z kardynałem Ortegą, Carter wyraził uznanie za 

wkład Kościoła w proces dialogu z rządem, który 

skutkował zwolnieniem wielu więźniów sumienia. 

Jimmy Carter spotkał się również z byłym 

prezydentem – Fidelem Castro, a w więzieniu od-

wiedził 61-letniego amerykańskiego obywatela 

Alana Grossa, aresztowanego i sądzonego na Ku-

bie za działalność wywrotową i szpiegostwo.  

Alán Gross został aresztowany w grudniu 

2009 roku, kiedy rozdawał Kubańczykom, w ra-

mach programu Amerykańskiej Agencji do spraw 

Rozwoju Międzynarodowego (USAID), kompu-

tery, telefony komórkowe oraz inny sprzęt teleko-

munikacyjny i skazany 12 marca na karę 15 lat 

więzienia za „działanie na szkodę bezpieczeństwa 

Kuby”. 

 

Dział opracowała Beata Bereza 


