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Streszczenie:  
Ameryka Łacińska cechuje się względnie dużą stabil-
nością geopolityczną, szczególnie wyraźnie widoczną 
na tle innych regionów świata niezachodniego. Wyjaś-
nienie tego fenomenu można osiągnąć poprzez porów-
nanie współczesnych zagrożeń, potencjalnie destabili-
zujących ład międzynarodowy, do aktualnej sytuacji 
w Ameryce Łacińskiej.  
Subiektywna hierarchia takich zagrożeń obejmuje wy-
stępowanie „państw zbójeckich”, spory ideologiczne 
i nacjonalizmy, spory graniczne i terytorialne, geopoli-
tyczną i ekonomiczną rywalizację mocarstw ponadre-
gionalnych lub światowych oraz zagrożenia wynikające 
ze słabości państw. Natomiast do czynników wpływają-
cych na stabilność ładu międzynarodowego w Amery-
ce Łacińskiej zaliczam peryferializację, instytucjonali-
zację, homogenizację i hegemonizację tego regionu. 

Abstract:  
Latin America is the region of relatively high geopo-
litical stability, particularly evident today in compa-
rison with other regions of the non-Western world. In 
this study I will investigate it indicating the factors of 
stability of international order in Latin America at the 
beginning of the 21st century. 
The threat hierarchy includes the presence of “rogue 
states”, ideological disputes and nationalisms, border 
and territorial conflicts, geopolitical and economic ri-
valry of supraregional or World powers, and threats 
arising from the weakness of States. The factors a-
ffecting the stability of international order in Latin 
America are: peripheralization, institutionalisation, 
homogenization and hegemonization of this region. 
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Zagrożenia ładu międzynarodowego i ich potencjalne odniesienia 
w Ameryce Łacińskiej 

Określenie „państwa zbójeckie” upowszechniło się po zakończeniu zimnej 
wojny w odniesieniu do autorytarnych lub totalitarnych dyktatur dysponujących du-
żym potencjałem militarnym oraz zdolnością do destabilizacji ładu i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego. Na Półkuli Zachodniej nie ma takich państw. Do ich gro-
na, ale z uwzględnieniem odpowiednich proporcji, można by zaliczyć Kubę w okre-
sie zimnej wojny. Hawana w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku 
prowadziła bowiem swoją politykę zagraniczną także w formie tzw. strategii konty-
nentalnej, która w praktyce nakierowana była na destabilizację ładu międzynaro-
dowego w regionie latynoamerykańskim (Gawrycki, 2007: 323-330). Stosując dzi-
siejszą terminologię, ówczesny sojusz kubańsko-radziecki postrzegany był przez 
Stany Zjednoczone i wiele innych państw na Półkuli Zachodniej jako przejaw ak-
tywności państw zbójeckich. Utrata geopolitycznego znaczenia wyspy i kompromi-
tacja modelu kubańskiego po zakończeniu zimnej wojny, jak również normalizacja 
stosunków amerykańsko-kubańskich i pełna afirmacja rządu kubańskiego w regio-
nie latynoamerykańskim, wykluczają dziś Kubę z grona państw zbójeckich (warto 
także wspomnieć, że USA w ramach procesu normalizacji wycofały Kubę ze swojej 
listy państw sponsorujących terroryzm). 

Takim państwem nie jest także Chavezowska Wenezuela (przyjmując zało-
żenie, że mamy do czynienia z państwem autorytarnym). Międzynarodowe ambicje 
prezydenta Wenezueli, Hugona Chaveza, w niewielkim stopniu dotyczyły rewizji 
ładu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej. Koncentrowały się na sferze ideo-
logicznej (propagowanie postawy „antyimperialistycznej”) i integracyjnej (promo-
wanie współpracy państw o podobnej orientacji ideowej, opartej na innych zasa-
dach niż integracja promowana przez USA w postaci umów o wolnym handlu). Po-
garszająca się sytuacja ekonomiczna i kryzys polityczny w Wenezueli rządzonej 
przez następcę Chaveza – Nicolasa Maduro, wykluczają jakiekolwiek zakusy tego 
państwa zmierzające do rewizji geopolitycznego status quo w regionie. Nie zmienia 
tej opinii zamiar opuszczenia przez Wenezuelę jednego z głównych filarów instytu-
cjonalnego ładu międzynarodowego na Półkuli Zachodniej, jaką jest Organizacja 
Państw Amerykańskich. Krok ten należy traktować raczej jako reakcję obronną 
Chavezowskiego rządu w Caracas, który obawia się rosnącej presji z zewnątrz. Za-
ostrzenie kryzysu wewnętrznego w Wenezueli może jednak doprowadzić do upad-
ku tego państwa, czego konsekwencją może być destabilizacja ładu międzynarodo-
wego w skali subregionalnej.  
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A zatem nie istnieje żadna, wykreowana przez Wenezuelę „oś naftowa”, 
którą można by potraktować jako sojusz państw, próbujących destabilizować ład 
międzynarodowy i zmienić regionalny, geopolityczny porządek zgodnie z rewizjo-
nistyczną ideologią (w tym przypadku „antyimperializmem”, utożsamianym z opo-
rem wobec hegemonii USA w regionie latynoamerykańskim). Względna stabilność 
rządów demokratycznych w większości państw Ameryki Łacińskiej oraz inne uwa-
runkowania, o których będzie jeszcze mowa, wydają się wykluczać w najbliższej 
przyszłości sytuację, która doprowadzi do powstania reżimu „zbójeckiego” w tym 
regionie świata. 

Kolejne zagrożenia to spory o charakterze ideologicznym oraz nacjonali-
zmy mogące destabilizować stosunki międzynarodowe. W okresie zimnej wojny 
zagrożenie wynikające ze sporu ideologicznego między obu blokami było w Ame-
ryce Łacińskiej realne. Mimo iż region ten znajdował się na uboczu konfliktu 
Wschód-Zachód, to odegrał w nim ważną rolę. W wymiarze wewnętrznym toczył 
się wówczas intensywny spór polityczny między latynoamerykańską lewicą, zerka-
jącą przychylnie na Moskwę, a czasem także na Pekin, i prawicowo-konserwatyw-
nymi siłami politycznymi, liczącymi na wsparcie USA w zachowaniu geopolitycz-
nego, społecznego i ekonomicznego status quo. Skrajną konsekwencją tego sporu 
było, z jednej strony, przejście Kuby na stronę bloku komunistycznego (co, notabe-
ne, doprowadziło do największego zagrożenia dla pokoju międzynarodowego w okre-
sie zimnej wojny, czyli kryzysu karaibskiego w 1962 roku), a z drugiej strony utwo-
rzenie wojskowych dyktatur w większości państw Ameryki Południowej i Środ-
kowej (historia polityczna państw latynoamerykańskich np. w: Skidmore, Smith, 
2005).  

Po zakończeniu zimnej wojny spór ideologiczny o takim natężeniu w Ame-
ryce Łacińskiej nie występuje. Wprawdzie radykalne hasła „antyimperialistyczne” 
podnoszone przez kilku lewicowo-populistycznych przywódców (antyimperializm 
rozumiany tu jest dosłownie jako opór przeciwko imperium, czyli USA, albo łączo-
ny jest ze sprzeciwem wobec neoliberalizmu narzuconego przez bogatą Północ 
biednym krajom Południa) wywołują aplauz wielu sił politycznych i kręgów inte-
lektualnych w Ameryce Łacińskiej, nie są jednak rozsadnikiem konfliktów mogą-
cych destabilizować ład międzynarodowy w tym regionie. Nie stanowią podstawy 
do jakiegokolwiek sojuszu politycznego, o militarnym nawet nie wspominając (jego 
namiastkę mogą stanowić jedynie bliskie relacje kubańsko-wenezuelskie – pytanie 
tylko jak długo ów „sojusz” przetrwa w obliczu kryzysu gospodarczego i politycz-
nego w Wenezueli i normalizacji stosunków kubańsko-amerykańskich).  
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Podobnie rzecz się ma z zagrożeniem wynikającym z nacjonalizmów. Na-
cjonalizmy i poczucie odrębności narodowej, które we współczesnej formie naro-
dziły się w dziewiętnastowiecznej Europie, wyrastają ze zróżnicowanego podglebia 
kulturowego, odrębnej pamięci historycznej, zazwyczaj własnego języka, czasem 
odrębności religijnej. Tymczasem takich zróżnicowań w Ameryce Łacińskiej nie 
ma, albo mają inny charakter lub przebiegają w poprzek granic państwowych. Siłę 
latynoamerykańskich nacjonalizmów osłabia także powszechne w regionie poczu-
cie wspólnoty dziedzictwa kolonializmu europejskiego. Nacjonalizm w Ameryce 
Łacińskiej odegrał inną rolę niż w Europie, gdzie stanowił budulec dla państw na-
rodowych. W Iberoameryce miał przede wszystkim charakter idei emancypacyjnej 
– w odniesieniu do ojczyzny-matki, czyli Hiszpanii, od której uniezależniano się na 
początku XIX wieku. Brazylia stała się suwerennym państwem wskutek aksamitne-
go rozstania z portugalską metropolią – czynnik narodowy i nacjonalizm nie od-
grywał w tym wypadku istotnego znaczenia. Nacjonalizmy w Ameryce Łacińskiej 
tworzyło „odgórnie” państwo i jego instytucje, szczególnie wojsko, a z czasem na-
wiązywały do niego niektóre partie polityczne. To nie narody dążyły do niepodle-
głości (jak w dziewiętnastowiecznej Europie), gdyż ich u schyłku epoki kolonialnej 
po prostu jeszcze nie było. Dopiero elitarne państwa, które powstały po upadku im-
periów kolonialnych, starały się ów nacjonalizm wykreować (Łaciński, 2009: 313). 

Wprawdzie niezależna od potęg europejskich Ameryka Łacińska przeżyła 
kilka wojen międzynarodowych (niektóre z nich miały dewastacyjny charakter, np. 
dla Paragwaju i Boliwii), ale wybuchały one przede wszystkim wskutek nieporo-
zumień geopolitycznych, sporów terytorialnych, ambicji personalnych liderów poli-
tycznych, sprzecznych interesów gospodarczych, podsycanych przez mocarstwa 
pozaregionalne – nie były więc rezultatem nacjonalizmów. Zresztą, jeszcze do nie-
dawna trudno było mówić o powszechnej tożsamości narodowej w kilku państwach 
regionu, szczególnie w zróżnicowanych pod względem etnicznym i tam gdzie prze-
trwały elementy kultur prekolumbijskich. Można więc stwierdzić, że w Ameryce 
Łacińskiej brakuje historycznych i kulturowych uwarunkowań sprzyjających agre-
sywnej, wynikającej z nacjonalizmów, polityki zewnętrznej państw.  

Warto dodać, że od dwustu lat latynoamerykańskie elity intelektualne i po-
lityczne podnoszą kwestię wspólnoty i jedności Ameryki Łacińskiej i żaden nacjo-
nalizm (związany z państwem) nie jest w stanie wykorzenić tej idei także dzisiaj. 
A zatem, w przeciwieństwie do wielu innych regionów świata, gdzie nacjonalizmy 
mają duży wpływ na relacje międzypaństwowe, w Ameryce Łacińskiej nie stanowią 
realnego zagrożenia dla ładu międzynarodowego. 
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Większą, konfliktogenną rolę w stosunkach międzynarodowych w Amery-
ce Łacińskiej odgrywały spory graniczne i spory terytorialne. Ich lista jest dość dłu-
ga, a początki sięgają narodzin emancypacji politycznej tego regionu. W stosunko-
wo nielicznych przypadkach doprowadzały one do międzypaństwowych konfliktów 
zbrojnych. W ich wyniku ukształtowało się kilka granic geopolitycznych na Półkuli 
Zachodniej, z tak ważną jak meksykańsko-amerykańska włącznie (przy czym trze-
ba podkreślić, że nie był to konflikt między dwoma państwami latynoamerykański-
mi). Zbrojnym rozstrzygnięciom „zawdzięczają” swoje dzisiejsze granice, oprócz 
wspomnianego Meksyku, przede wszystkim Boliwia i Paragwaj. Ostatni konflikt 
zbrojny (1995 roku), choć o ograniczonym zasięgu, to także efekt sporu graniczne-
go (między Peru i Ekwadorem w Amazonii). Spór ten można zaliczyć do wygaszo-
nych i uregulowanych, ale w regionie są jeszcze inne, potencjalnie zagrażające ła-
dowi międzynarodowemu. Mają one jednak charakter subregionalny i nie wiążą się 
z bezpośrednim zagrożeniem o charakterze militarnym. Zaliczyłbym do nich przede 
wszystkim boliwijskie pretensje wobec Chile związane z utratą przez Boliwię dos-
tępu do Oceanu Spokojnego w 1884 roku. Boliwijska dyplomacja od dawna doma-
ga się podjęcia rozmów na temat ewentualnego zwrotu części terytorium, które dziś 
należy do Chile lub też podejmuje działania mające na celu skłonienie sąsiada do 
zaakceptowania arbitrażu międzynarodowego (sądowego) w tej sprawie, czemu 
Chilijczycy stanowczo się sprzeciwiają. Kolejnym spornym terytorium, którego sta-
tus jest kwestionowany przez jedną ze stron, są Falklandy/Malwiny. Argentyna na-
dal rości pretensje wobec tych wysp i, podobnie jak w przypadku boliwijskim, wy-
klucza użycie siły, podejmując jedynie wysiłki dyplomatyczne (choć spór ten 
w 1982 roku przerodził się w argentyńsko-brytyjski konflikt zbrojny o skali niespo-
tykanej we współczesnej historii Półkuli Zachodniej; notabene konflikt, w którym 
jedną ze stron nie było państwo latynoamerykańskie). Kontrowersje między Buenos 
Aires i Londynem nabierają teraz charakteru geoekonomicznego, związane są z do-
stępem do zasobów surowcowych na szelfie morskim wokół Falklandów/Malwinów.  

Spory graniczne występują także w Ameryce Środkowej. W Ameryce Po-
łudniowej Wenezuela rości pretensje do części terytorium Gujany. Jednakże spory 
te nie mają potencjału mogącego rozsadzić ład międzynarodowy w regionie, tym 
bardziej, że często do ich uregulowania wykorzystywane są instytucje międzynaro-
dowe (trybunały, Organizacja Państw Amerykańskich). Warto jednak zauważyć, że 
w geopolitycznej układance, przynajmniej w Ameryce Południowej, istnieją „trady-
cyjne” osie rywalizacji i zadawnione antagonizmy, które modelują stosunki mię-
dzynarodowe w regionie i „skłaniają” aktorów do utrzymywania lepszych relacji 
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z jednymi państwami, a gorszych z drugimi. W ramach tego układu częściej przy-
chylniej traktowane jest państwo, które stanowi przeciwwagę dla potencjalnego 
nieprzyjaciela. I tak np. dla Peru historycznie nieprzyjaznymi państwami były Chile 
i Ekwador. W związku z tym Peru zazwyczaj posiada lepsze stosunki z Argentyną 
(bo ta z kolei jeszcze do niedawna rywalizowała z Chile o kontrolę Kanału Beagle). 
Ekwador natomiast mógł liczyć na dostawy uzbrojenia z Chile podczas wspomnia-
nego konfliktu granicznego z Peru. Charakterystyczna dla tej układanki była do 
niedawna rywalizacja subergionalna między Argentyną i Brazylią, której kres, jak 
się wydaje skutecznie, położyło utworzenie organizacji integracji ekonomicznej pod 
nazwą Wspólny Rynek Południa (Mercosur) w 1992 roku. Ten typ powiązań, 
ukształtowany w przeszłości, oplata całą Amerykę Południową i nieco przypomina 
system równowagi sił występujący historycznie w różnych regionach świata (Gaw-
rycki, 2007). 

O wiele istotniejsze znaczenie dla kształtu ładu międzynarodowego w Ame-
ryce Łacińskiej może mieć geopolityczna i ekonomiczna rywalizacja mocarstw po-
nadregionalnych lub światowych. Lista potęg mogących realnie wpływać na geo-
ekonomiczne i geopolityczne relacje w Ameryce Łacińskiej nie jest długa. Na jej 
czele stoją oczywiście Stany Zjednoczone – wpływy polityczne i ekonomiczne oraz 
przyjazne lub w najgorszym przypadku neutralne nastawienie aktorów międzynaro-
dowych na Zachodniej Półkuli są dla USA jednym z priorytetów amerykańskiej ra-
cji stanu, i nie zmieni tego polityka żadnej administracji waszyngtońskiej (szerzej 
o współczesnej polityce USA wobec Ameryki Łacińskiej w: Oberda-Monkiewicz, 
2009). Asymetryczne relacje między północnoamerykańskim kolosem a latynoame-
rykańskimi sąsiadami nie są postrzegane przez nich (z nielicznymi wyjątkami), jako 
czynnik destabilizujący ład międzynarodowy. Przeciwnie, w stosunkach dwustron-
nych między USA a państwami regionu dominuje pragmatyzm i realizm (Łaciński, 
2015: 131-133). Przeciwstawianie się amerykańskiej dominacji w Ameryce Łacińs-
kiej nie stanowi także narzędzia polityki zagranicznej dla mocarstw spoza regionu. 
Żadne z nich nie jest w stanie w dającej się zdefiniować perspektywie zająć miejsca 
odpowiadającego geopolitycznej pozycji USA wobec Ameryki Łacińskiej.  

Poważniejsze znaczenie może mieć rywalizacja ekonomiczna mocarstw, 
której polem już jest Ameryka Łacińska. Pytanie tylko, czy musi ona przekładać się 
na geopolityczną rywalizację destabilizującą ład międzynarodowy w tym regionie. 
Jak dotąd, tak się nie dzieje. W tym kontekście szczególnie jednak zwraca uwagę 
zainteresowanie Chińskiej Republiki Ludowej rynkami zbytu i surowcami latyno-
amerykańskimi. Na tym polu Chińczycy odnotowują sukcesy, spychając w wielu 
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przypadkach Stany Zjednoczone i Europę na dalszy plan. Jednakże, mimo budowa-
nia przyczółków ekonomicznych (np. poprzez inwestycje w rozbudowę Kanału Pa-
namskiego i sektor naftowy w Ameryce Południowej) i silnych związków handlo-
wych, chińska obecność w Ameryce Łacińskiej nie destabilizuje tamtejszego ładu 
międzynarodowego, choć ma niewątpliwie wpływ na osłabienie politycznej pozycji 
chińskich rywali w tym regionie.  

Pozycję Rosji w Ameryce Łacińskiej można ocenić jako jedynie marginal-
ną (por.: Krzywicka, 2011). Rosyjska gospodarka nie jest komplementarna wobec 
latynoamerykańskiej (wyjątek to uzbrojenie, ale chętnych na rosyjską broń w Ame-
ryce Łacińskiej nie ma wielu). Produkt Krajowy Brutto samej Brazylii jest porów-
nywalny z rosyjskim. „Tradycyjnie” przyjazne relacje z Kubą stanowią przeżytek 
z okresu zimnej wojny. Kuba nie stanowi już postradzieckiego/rosyjskiego przy-
czółku na Karaibach, a wraz z oddalaniem się od czasów zimnowojennej współ-
pracy, przyjaźń rosyjsko-kubańska staje się coraz bardziej iluzoryczna (i prag-
matyczna). Większe wrażenie robi natomiast współpraca rosyjsko-wenezuelska 
w przemyśle naftowym.  

Z kolei Unia Europejska, obarczona wieloma kłopotami wewnętrznymi, jako 
samodzielny aktor ma coraz mniej do zaoferowania Ameryce Łacińskiej. Wciąż ne-
gocjuje warunki wymiany handlowej i wspiera z oddali demokrację, prawa człowieka 
i rządy prawa w regionie latynoamerykańskim. Można więc stwierdzić, że żaden 
z najważniejszych graczy światowych nie posiada w Ameryce Łacińskiej określonej 
„strefy wpływów” – na wyłączność – zarówno w wymiarze geopolitycznym, jak 
i geoekonomicznym (za wyjątkiem specyficznej pozycji USA na Półkuli Zachodniej). 
Jak dotąd sprzyja to utrzymaniu ładu międzynarodowego w tym regionie.  

O wiele większe zagrożenia stwarzają słabe, dysfunkcjonalne państwa oraz 
niepożądane dla ładu międzynarodowego zjawiska i procesy o podłożu wewnętrz-
nym, mające transgraniczny charakter. Do tego typu zagrożeń można zaliczyć pańs-
twa upadłe i upadające, konsekwencje katastrof humanitarnych, przestępczość, nar-
kobiznes, korupcję, ubóstwo i nierówności społeczne, nielegalne migracje, ruchy 
wywrotowe, łamanie praw człowieka. Ten obszerny katalog niepożądanych zjawisk 
w Ameryce Łacińskiej, w różnym zakresie i w różnych subregionach może stano-
wić poważne zagrożenie dla ładu międzynarodowego.  

Do kategorii państw upadłych w szeroko pojętym regionie latynoamery-
kańskim można zaliczyć jedynie Haiti, dotknięte chroniczną słabością struktur pań-
stwowych i częstymi, dewastującymi katastrofami naturalnymi. Jednakże, ze wzglę-
du na znikome znaczenie tego kraju oraz kuratelę, jaką sprawuje nad nim społecz-
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ność międzynarodowa, słabość Haiti nie stanowi zagrożenia dla ładu międzynaro-
dowego. Niestety, znajdziemy w Ameryce Łacińskiej obszary, na których efektyw-
nej kontroli nie sprawują relatywnie stabilne pod względem politycznym i poten-
cjalnie silne państwa, takie jak Meksyk, Kolumbia, Brazylia, Argentyna. Na zagro-
żenia związane z istnieniem tzw. no-one zones zwracają uwagę także Stany Zjedno-
czone w swojej strategii wobec południowych sąsiadów. Najlepszym przykładem 
takich stref jest obszar nazywany Triple Frontera u zbiegu granic Paragwaju, Brazy-
lii i Argentyny, gdzie faktyczna kontrola władz tych państw jest ograniczona, co 
umożliwia nielegalną działalność różnorakich podmiotów, przede wszystkim po-
wiązanych z przestępczością zorganizowaną. Podobną sytuację można odnotować 
w odległych rejonach Amazonii kolumbijskiej, peruwiańskiej, brazylijskiej. W Mek-
syku narkobiznes, wojny między kartelami narkotykowymi i militaryzacja zwalcza-
nia narkobiznesu prowadzą do podkopania zaufania obywateli do struktur państwa, 
przynajmniej do tak podstawowych zadań jak zapewnienie bezpieczeństwa i swo-
boda działania sfery publicznej. W Kolumbii z trudem kończy się wojna domowa 
o ograniczonej intensywności i zasięgu (proces negocjacji pokojowych z naj-
większym lewicowym ugrupowaniem partyzanckim – FARC – został zakończony 
w 2016 roku; broni nie złożyła jeszcze słabsza organizacja – ELN). W Peru na mało 
zaludnionych obszarach kraju działają nadal niedobitki maoistowskiego ugrupowa-
nia Sendero Luminoso, które stosowało rewolucyjny terror jeszcze dwadzieścia lat 
temu. W kilku krajach Ameryki Środkowej spokój destabilizują dobrze zorganizo-
wane gangi przestępcze (szerzej o sytuacji społeczno-politycznej w państwach 
Ameryki Łacińskiej w: Łaciński, 2013).  

Ameryka Łacińska jest regionem nasilonych migracji, zarówno legalnych, 
jak i nielegalnych, także niestety wewnętrznych, przymusowych. Emigrują Kubań-
czycy, mieszkańcy Meksyku, Ameryki Środkowej – głównie do USA. Mieszkańcy 
Andów, Paragwaju, Boliwii emigrują do bogatszych państw sąsiednich, np. Argen-
tyny, Brazylii. Wielu Kolumbijczyków musiało uciekać ze stref objętych konflik-
tem wewnętrznym w tym kraju. Pojawia się ekonomiczna emigracja Wenezuelczy-
ków wyjeżdzających w poszukiwaniu lepszych warunków do życia za granicą.  

Podłożem wielu z tych niepożądanych zjawisk jest ubóstwo i nierówności 
społeczne. O ile państwa latynoamerykańskie w ostatnich dekadach nieźle sobie ra-
dzą z ograniczaniem ubóstwa (zanika problem głodu i całkowitego wykluczenia 
społecznego) o tyle skala rozpiętości w rozkładzie bogactwa między nieliczną gru-
pą najbogatszych i większością niezamożnych pozostaje bardzo wysoka. Zawodzą 
też instytucje państwa, przywódcy i systemy polityczne, co jest szczególnie niebez-
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pieczne tam, gdzie dochodzi do silnej polaryzacji politycznej. Rodzi się pytanie, na 
ile te niekorzystne zjawiska sfery społecznej i wewnątrzpolitycznej mogą mieć 
wpływ na destabilizację ładu międzynarodowego? Obecnie jedynie Wenezuela wy-
daje się być podmiotem, którego niestabilność wewnętrzna może doprowadzić do 
kryzysu geopolitycznego w regionie latynoamerykańskim. Kryzys polityczny i go-
spodarczy w tym kraju grozi izolacją rządu wenezuelskiego i potencjalnie może 
spowodować ostrzejsze reakcje otoczenia międzynarodowego. Rząd w Caracas już 
podjął kroki dotyczące osłabienia więzi instytucjonalnych w ramach systemu mię-
dzyamerykańskiego – Wenezuela, obawiając się nacisków zewnętrznych podjęła 
w maju 2017 roku decyzję o wycofaniu się z Organizacji Państw Amerykańskich 
(decyzja wenezuelskiego rządu to wydarzenie bez precedensu w kilkudziesięciolet-
niej historii OPA; wykluczenie rządu rewolucyjnej Kuby podczas zimnej wojny 
z udziału w działalności OPA i czasowe zawieszenie praw Hondurasu w 2008 roku 
miały innych charakter i nastąpiły wskutek decyzji większości państw członkows-
kich organizacji). 

Czynniki stabilności ładu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej 

Mimo wielu potencjalnych zagrożeń, o których była mowa wyżej, ład mię-
dzynarodowy w Ameryce Łacińskiej, a szerzej – na całej Półkuli Zachodniej, jest 
stabilny. Czynnikami wpływającymi na stabilność ładu międzynarodowego w Ame-
ryce Łacińskiej w znacznym stopniu, charakterystycznymi dla stosunków między-
narodowych w tym regionie, są: peryferializacja, instytucjonalizacja, homogeniza-
cja i hegemonizacja.  

Peryferializacja  

W wymiarze geopolitycznym i geograficznym Ameryka Łacińska jest obsza-
rem oddalonym od najważniejszych centrów politycznych i gospodarczych świata 
(poza bliskością ze Stanami Zjednoczonymi, która tworzy specjalną relację między 
USA a regionem latynoamerykańskim, zwaną tutaj hegemonizacją). Jeśli uznamy, że 
owe centra znajdują się w USA, Europie Zachodniej i na Dalekim Wschodzie to 
Ameryka Łacińska znajduje się „w pobliżu” tylko tego pierwszego.  

Także w sensie „ideologicznym” obszar ten nie należy do centrów intelek-
tualnych i ideowych, w których rodzą się doktryny zagrażające bezpieczeństwu 
międzynarodowemu (takie jak radykalny islamizm i związany z nim terroryzm) lub 
wcielane są w życie idee budowy ładu społecznego odbiegającego znacznie od stan-
dardów demokracji przedstawicielskiej i zachodnich praw człowieka. Ograniczone 



STUDIA – ESEJE  Piotr Łaciński  
 

14 Ameryka Łacińska, 3 (97) 2017, ss. 5-17 

sukcesy ruchów alter- i antyglobalistycznych, dążenia do przywrócenia praw ludów 
tubylczych i antyimperializm, pojmowany najczęściej jako antyamerykańskość, 
które obserwujemy w XXI wieku w Ameryce Łacińskiej mieszczą się w stan-
dardach polityki akceptowanej przez społeczność międzynarodową i nie zagrażają 
regionalnemu ładowi międzynarodowemu.  

Geopolityczna i geograficzna peryferializacja Ameryki Łacińskiej przyczy-
nia się także do stosunkowo niewielkich wydatków zbrojeniowych, ponoszonych 
przez państwa latynoamerykańskie. Region ten należy do najmniej zmilitaryzowa-
nych obszarów świata, czego przejawem jest m.in. traktat o zakazie broni jądrowej 
w Ameryce Łacińskiej i Karaibach z 1967 roku. Dwa latynoamerykańskie państwa 
– Kostaryka i Panama – w ogóle zrezygnowały z sił zbrojnych. Względnie duże 
wydatki na obronność ponoszone są w państwach, w których istnieje zagrożenie 
wewnętrzne (Kolumbia), niestabilność społeczno-polityczna (Wenezuela) lub ko-
nieczność ochrony zasobów naturalnych (Brazylia).  

Homogenizacja 

Ameryka Łacińska jest obszarem relatywnie homogenicznym pod wzglę-
dem cywilizacyjnym. Najważniejszym spoiwem jest wspólna spuścizna kolonialna, 
metysaż etniczny, język (hiszpański i portugalski), religia (chrześcijaństwo z prze-
wagą katolicyzmu), kultura, będąca hybrydą kultur europejskich (z przewagą ibe-
ryjskich) z kulturami autochtonicznymi i napływowymi z innych regionów świata. 
O cywilizacyjną jedność Ameryki Łacińskiej można się oczywiście spierać. Jed-
nakże tezę tę wzmacnia niezmiernie istotne poczucie przynależności do różnie poj-
mowanej wspólnoty latynoamerykańskiej, które afirmują nie tylko elity, ale i więk-
szość Latynosów, mimo współwystępowania na tym obszarze zróżnicowanych 
form kulturowych (na poziomie etnicznym, klasowym, regionalnym). Jest to kolej-
ny czynnik stabilizujący ład międzynarodowy w tym regionie, szczególnie ważny 
w dobie postzimnowojennego paradygmatu „zderzenia cywilizacji”. 

Instytucjonalizacja  

Ameryka Łacińska, i szerzej cała Półkula Zachodnia, to wielki region, 
w którym zakres instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych osiągnął wysoki 
poziom i ulega stałemu poszerzeniu. Opiera się na dwóch filarach: systemie mię-
dzyamerykańskim, który swym zasięgiem obejmuje wszystkie podmioty państwo-
we w obu Amerykach, oraz na integracji politycznej i gospodarczej (także subregio-
nalnej) obejmującej państwa latynoamerykańskie (najobszerniejsza monografia sys-
temu międzyamerykańskiego w języku polskim patrz: Dobrzycki, 2002). 
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Próbę latynoamerykańskiej integracji podjęto tuż po uniezależnieniu się od 
iberyjskich metropolii kolonialnych (pierwsze traktaty latynoamerykańskie przewi-
dywały już w 1826 roku koncyliację, mediację i arbitraż w rozwiązywaniu sporów 
międzynarodowych). Po drugiej wojnie światowej na Półkuli Zachodniej podpisano 
pierwszy regionalny układ o wzajemnej obronie, zgodnie z zasadami Karty Naro-
dów Zjednoczonych i tzw. solidarnością kontynentalną (Traktat z Rio z 2 września 
1947 roku). Utworzono także Organizację Państw Amerykańskich (zrzeszającą 
obecnie wszystkie państwa Półkuli Zachodniej), która po zakończeniu zimnej woj-
ny koncentruje się na umocnieniu demokracji przedstawicielskiej i praw człowieka. 

Oprócz instytucji o zasięgu ogólnoamerykańskim, państwa latynoamery-
kańskie podejmują wiele inicjatyw nakierowanych na integrację ekonomiczną i po-
lityczną we własnym gronie. Wystarczy wymienić takie jak Unia Narodów Połu-
dniowoamerykańskich (Unasur), Wspólnota Andyjska, Mercosur. Tak silna sieć 
powiązań międzynarodowych, oparta na instytucjach i traktatach, sprzyja łagodze-
niu ewentualnych napięć i rozwiązywaniu sporów drogą pokojową, bez naruszania 
ładu międzynarodowego, zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa kooperatywnego. 
Przykładem takich rozwiązań może również stać się w przyszłości, powołana przez 
Unasur w 2008 roku, Południowoamerykańska Rada Obrony, która ma być orga-
nem konsultacji, współpracy i koordynacji w dziedzinie obronności Ameryki Połu-
dniowej (Fuccille, 2016: 171).  

Hegemonizacja 

Dla stabilizacji ładu międzynarodowego w regionie latynoamerykańskim 
kluczowe znaczenie miała i ma hegemoniczna pozycja Stanów Zjednoczonych na 
Półkuli Zachodniej. Należy podkreślić, że hegemonia ta nie przypomina dziś tej 
sprzed stulecia, czy choćby z okresu zimnej wojny, mniej w niej ideologii i militar-
nej presji. Nowe spojrzenie na relacje USA z Ameryką Łacińską zaprezentował Ba-
rack Obama w swoim Partnerstwie dla Ameryk (Łaciński, 2015b: 9-11). 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że Stany Zjednoczone zachowują nadal 
niekwestionowaną mocarstwową pozycję w odniesieniu do swoich południowych 
sąsiadów – pod względem ekonomicznym, politycznym i militarnym. Tyle tylko, iż 
owa przewaga – asymetria w stosunkach z Ameryką Łacińską przejawia się dziś 
w łagodnej formie. Taki charakter stosunków między regionalnym hegemonem 
a pozostałymi podmiotami niezwykle mocno stabilizuje ład międzynarodowy, mi-
mo że asymetria potencjałów między Stanami Zjednoczonymi a ich południowymi 
sąsiadami koliduje w pewnej mierze z latynoamerykańskimi dążeniami do autono-
mii międzynarodowej (polityki zagraniczne państw latynoamerykańskich i ich teo-
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retyczne uwarunkowania np. w: Giacalone, 2012). Niektóre państwa tego regionu 
szczególnie mocno podkreślają swoją autonomiczną pozycję wobec USA, czyniąc 
z takiej postawy główną oś swojej polityki międzynarodowej (Wenezuela, Kuba), 
niektóre mają realne możliwości taką politykę prowadzić (Brazylia). Jednakże 
i w tych przypadkach górę bierze pragmatyzm i realizm polityczny, które zakładają 
akceptację międzynarodowego status quo, opierającego się na łagodnej hegemonii 
USA na Półkuli Zachodniej.  

*** 

Peryferializacja, instytucjonalizacja, homogenizacja i hegemonizacja stabi-
lizują ład międzynarodowy w Ameryce Łacińskiej. Który z tych czynników może 
stać się dysfunkcjonalny lub zaniknąć? W dającej się przewidzieć przyszłości Ame-
ryka Łacińska nadal znajdować się będzie na „peryferiach” globalnej polityki i go-
spodarki. Nic nie wskazuje też na to, że tam właśnie narodzą się nowe koncepcje 
i idee postulujące rewizję dotychczasowego porządku geopolitycznego, zarówno 
w skali globalnej, jak i regionalnej. Ameryka Łacińska przetrwa także, mimo postę-
pującej globalizacji, jako względnie homogeniczny obszar cywilizacyjny, czego 
wyrazem będzie wzmacnianie więzów instytucjonalnych, zwiększających zakres 
współzależności międzynarodowych, tak w obrębie regionu, jak i całej Półkuli Za-
chodniej. 

Paradoksalnie, a historia temu nie przeczy, najsłabszym czynnikiem stabi-
lizacji ładu międzynarodowego w regionie latynoamerykańskim może być zmienia-
jący się stosunek Stanów Zjednoczonych do swoich południowych sąsiadów. Hipo-
tetyczne osłabienie zainteresowania USA Ameryką Łacińską, a także pomniejszanie 
roli tego państwa w polityce światowej, może stworzyć próżnię, którą spróbuje wy-
korzystać inne, tym razem azjatyckie mocarstwo. Jeszcze nie znamy odpowiedzi na 
pytanie, czy już jesteśmy świadkami osłabienia tego czynnika w związku z polityką 
prezydenta Donalda Trumpa.  

W odniesieniu do hierarchii zagrożeń stabilności ładu międzynarodowego 
w Ameryce Łacińskiej, na pierwszy plan wysuwają się niewątpliwie problemy spo-
łeczne i gospodarcze, mogące taki ład destabilizować (np. silnie zakorzeniona 
przemoc polityczna, o której szerzej w: Fowler, Lambert: 2006). Dopóki nierówno-
ści społeczne, korupcja polityczna, przestępczość i przemoc w życiu codziennym 
i politycznym, „niedojrzała” kultura polityczna, będą zjawiskami deformującymi 
życie większości latynoamerykańskich społeczeństw, dopóty państwa Ameryki Ła-
cińskiej narażone będą na niestabilność wewnętrzną, potencjalnie zagrażającą ła-
dowi międzynarodowemu w tym regionie.  
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