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POLITYKA NIEMIEC WOBEC AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Streszczenie: W artykule omówiono rosnącą rolę państw Ameryki Łacińskiej w polityce Re-
publiki Federalnej Niemiec. Zakres tej współpracy określa, między innymi, opracowany przez 
MSZ, program działań przyjęty przez rząd niemiecki w 2010 roku. Urząd Spraw Zagranicznych 
określił w nim dominujące obszary współpracy, za które uznano kooperację gospodarczą z pań-
stwami regionu, politykę rozwojową i politykę ochrony środowiska, a także kwestię współpracy 
w sferze bezpieczeństwa oraz spraw społecznych, edukacji i kultury. Oceniając zarówno założe-
nia, jak i sposób prowadzenia przez RFN aktywności polityczno-gospodarczej, uznać należy, że 
państwa Ameryki Łacińskiej na początku drugiej dekady XXI wieku uznane zostały za ważnego 
partnera gospodarczego i – nieco w mniejszym stopniu – partnera politycznego Republiki Fe-
deralnej Niemiec.
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Wstęp

Celem artykułu jest ukazanie aren, na których Niemcy prowadzą politykę wobec 
Ameryki Łacińskiej, oraz dziedzin, w których współpraca jest najbardziej podkreśla-
na. Zamiarem autorki jest przedstawienie wizerunku Ameryki Łacińskiej w Republice 
Federalnej Niemiec, w którym dominuje akcentowanie problemów w budowaniu pra-
worządności w państwach Ameryki Łacińskiej oraz wskazywanie na łączące Niemcy  
i państwa Ameryki Łacińskiej problemy globalne, wymagające globalnych odpowiedzi. 
Kluczowym pytaniem jest kwestia interesów Republiki Federalnej Niemiec w badanym 
obszarze oraz metod ich osiągania. Aktualna aktywność Republiki Federalnej Niemiec 
wobec Ameryki Łacińskiej wiąże się z działaniami na forum organizacji międzynaro-
dowych, np. ONZ, UE. Problemy Ameryki Łacińskiej, na które zwracają uwagę Niemcy,  
w aktywności bilateralnej i multilateralnej, to korupcja, słabość demokracji, klientelizm, 
terroryzm, narkomania, przestępczość. Podkreślić również należy, że we wzajemnych re-
lacjach istotną rolę odgrywają historyczne (określone po zakończeniu II wojnie świato-
wej) założenia polityki RFN.
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Historyczne uwarunkowania zainteresowania Niemców  
Ameryką Łacińską 

Niemieckie osadnictwo w Ameryce Łacińskiej zapoczątkowane zostało w wieku  
w XVI, a jej protoplastami była, pochodząca z Augsburga, rodzina Fuggerów oraz po-
dróżnik i naukowiec Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt. Badacz ten, 
uznany za  „drugiego odkrywcę Ameryki Łacińskiej” odbył w latach 1799–1804 podróż 
studyjną, co, między innymi, upowszechniło wśród Niemców wiedzę o kontynencie 
amerykańskim. Tym niemniej, osadnictwo Niemców w Ameryce Łacińskiej odbywało 
się etapami. W XVIII wieku emigracja miała przede wszystkim charakter ekonomiczny, 
a najczęściej docelowym miejscem imigracji był Urugwaj, zaś imigrantami – Niemcy 
przebywający w Rosji. 

Na początku XIX wieku miejscem emigracji stała się Brazylia, gdzie obecnie żyje 
około 5 milionów ludzi pochodzenia niemieckiego. W następnej kolejności imigranci z 
Niemiec osiedlali się w Argentynie (głównie Niemcy emigrujący z Rosji) i Chile. Państwo 
to, zwłaszcza po ogłoszeniu w 1810 roku niepodległości, stało się docelowym miejscem 
imigracji niemieckiej klasy średniej, przede wszystkim rzemieślników. Imigracja ta przy-
brała charakter falowy, co spowodowało, że od 1848 roku w Chile utworzono stanowisko  
specjalnego przedstawiciela ds. niemieckiej imigracji. Jego zadaniem było sterowanie mi-
gracją poprzez kierowanie do wybranych rodzin – głównie mieszkańców odwiedzanych 
przez niego w Europie małych miast – oferty wyjazdu do Chile.

Działania te odniosły zakładany przez chilijskie władze skutek, południowoamery-
kańscy Niemcy stopniowo decydowali się na związanie swych losów z nową ojczyzną. 
Podkreślić należy, że – także ze względu na posiadane umiejętności zawodowe – ich wa-
runki życiowe były lepsze niż miejscowej ludności. Ale i prowadzona przez władze poli-
tyka wspierania tożsamości kulturowej niemieckich emigrantów, między innymi poprzez 
wspieranie zakładania szkół czy towarzystw śpiewaczych, pozwalała na szybkie poczucie 
więzi imigrantów z państwem chilijskim.

Poza wielkością niemieckiego osadnictwa, istotny wpływ na kształt relacji państwa 
niemieckiego z krajami regionu miały także uwarunkowania polityczne. Przed wybu-
chem I wojny światowej państwa Ameryki Łacińskiej znajdowały się pod wpływem USA 
i obowiązującej w tym państwie doktryny Monroego. Jedno z jej założeń, czyli hasło 
„Ameryka dla Amerykanów”, doprowadziło do ukształtowania się w Ameryce Łacińskiej 
dwóch grup państw. Co prawda, podział ten w sposób jednoznaczny ukazał się dopiero 
po zakończeniu II wojny światowej, ale istniał w okresie międzywojnia. Przykładowo 
– niejako tradycyjnie proniemieckie Chile w okresie II wojny światowej proklamowało 
neutralność (Deutschland & Lateinamerika; George, 1992, s. 107–111 i 114). 

Klęska III Rzeszy i powstanie Republiki Federalnej Niemiec dwóch państw niemiec-
kich określiły na nowo niemiecki stosunek do Ameryki Łacińskiej. Niemiecka Republika 
Demokratyczna, jako państwo wasalne wobec ZSRR, prowadziło politykę zgodną z za-
łożeniami internacjonalizmu. Natomiast w polityce RFN region ten nie był traktowa-
ny jako ważny kierunek aktywności międzynarodowej państwa. Dotyczy to nie tylko 
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kwestii politycznych i gospodarczych, ale także kulturowych. Oczywiście, istotną rolę 
w takim kreowaniu niemieckiej polityki zagranicznej odegrały zjawiska występujące po 
zakończeniu wojny, a zwłaszcza emigracja do państw regionu części niemieckich nazi-
stów,  narzucony przez zachodnie mocarstwa sposób funkcjonowania Republiki Fede-
ralnej Niemiec oraz wewnętrzna sytuacja polityczna w państwach latynoamerykańskich.  
W konsekwencji, po II wojnie światowej Ameryka Łacińska, mimo imponującego do-
robku kulturowego i znacznej liczby obywateli przyznających się do narodowości nie-
mieckiej, nie była ani znana ani popularna w Republice Federalnej Niemiec. Argentyński 
historyk, Luis Alberto Romero, podkreślał, że w niemieckich podręcznikach do nauki 
historii kontynent ten jest traktowany zdawkowo i ukazywany jako „region bez własnej 
historii” (Rieckenberg, 1992, s. 22). 

Zmiana tego, dosyć obojętnego, stosunku Niemców do regionu Ameryki Łacińskiej 
dokonywała się sukcesywnie, ale o znaczącej dynamice można mówić tu dopiero w od-
niesieniu do przełomu XX i XXI wieku. Była też głównie efektem przeobrażeń tego re-
gionu, zwłaszcza w obszarze gospodarki. Powstałe związki państw (strefy ekonomiczne 
i celne) stworzyły nowy układ regionalny. Sukces Mercosuru (Mercado Comun del Sur 
- Wspólnego Rynku Południa), Andyjskiego Wspólnego Rynku (Comunidad Andina de 
Naciones), czy Południowoamerykańskiej Wspólnoty Narodów (Union of South Ameri-
can Nations) oraz podjęcie kooperacji z NAFTA (North American Free Trade Agreement 
- Północnoamerykańską Strefą Wolnego Handlu), a tym samym z USA, stworzyły nową 
sytuację geoekonomiczną. Spowodowało to zarówno reakcję Unii Europejskiej,  jak i sa-
mej Republiki Federalnej Niemiec. Już po zjednoczeniu Niemiec, w 1993 roku zostały 
przedstawione tezy rządu CDU/CSU i FDP w sprawie Ameryki Łacińskiej. W 1995 roku 
rząd Helmuta Kohla, deklarując wolę intensyfikacji współpracy, przedstawił dokument  
w sprawie polityki wobec tego kontynentu (Mols, 2007, s. 548). Jednak wizerunek państw 
południowoamerykańskich w Niemczech był i pozostał  zróżnicowany. Niemcy zwracają 
uwagę na sukcesy gospodarcze Chile, Meksyku czy Brazylii oraz na problemy państw 
andyjskich i z Ameryki Centralnej. Berlin podkreślał, za badaniami CEPALu (Komisji 
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów), 
że 43% ludności Ameryki Łacińskiej żyje w biedzie (Deutschland&Amerika). Zaś We-
nezuela, Boliwia czy Gwatemala to państwa wymagające przeprowadzenia gruntownych  
i kosztownych reform. 

Założenia i koncepcje Urzędu Spraw Zagranicznych  
wobec Ameryki Łacińskiej

Założenia niemieckiej polityki wobec Ameryki Łacińskiej, realizowanej współcze-
śnie (po roku 2004), oparte są na tezie, że – względu na zachodzące zmiany ekonomicz-
ne i polityczne w państwach Ameryki Łacińskiej i rejonie Karaibów oraz postępujące 
procesy globalizacji – region ten odgrywać będzie ważną rolę w światowych procesach 
gospodarczych. Prowadzona przez Urząd Spraw Zagranicznych (AA) polityka jest  
w praktyce urzeczywistniana przez kolejne niemieckie koalicje rządowe w relacjach dwu-
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stronnych oraz poprzez aktywność Niemiec na forum organizacji międzynarodowych, 
np. UE,  ONZ, G20. Zwłaszcza w  ramach G20 Niemcy ściśle współpracują z Brazylią, 
Meksykiem, Argentyną.

Jak zaznaczono, datą określającą początek zwrotu w niemieckiej polityce wobec 
Ameryki Łacińskiej jest rok 2004. Wiosną i jesienią tego roku odbywały się debaty po-
święcone roli tego regionu, prowadzone w Bundestagu. 28 maja 2004 roku Urząd Spraw 
Zagranicznych udzielał odpowiedzi na 76 pytań w sprawie polityki wobec Ameryki 
Łacińskiej, ustosunkowując się do zapytań przedstawicieli CDU,  Klausa – Jürgena He-
dricha, Friedberta Pflügera, Christiana Rucka (Antwort). Trzydziestego listopada 2004 
roku niemieccy chadecy zaprezentowali w Bundestagu postulat, aby relacje z Ameryką 
Łacińską nabrały znaczenia. Politycy domagali się zaprzestania wycofywania środków 
przeznaczonych na współpracę gospodarczą, kulturową i pomoc rozwojową dla Ameryki 
Łacińskiej (Antrag).

Obecnie, w urzeczywistnianiu polityki wobec Ameryki Łacińskiej, Niemcy opie-
rają się na przygotowanym w Urzędzie Spraw Zagranicznych „Koncepcie wobec Ame-
ryki Łacińskiej”, który 4 sierpnia 2010 roku przedstawił minister spraw zagranicznych, 
Guido Westerwelle. Jednocześnie, polityka wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest 
uzupełniana przez inne dokumenty programowe, np. przyjęty przez Urząd Spraw Za-
granicznych w 2012 roku projekt: „Globalisierung gestalten – Partnerschaft ausbauen – 
Verantwortung teilen” („Kształtować globalizację – Rozbudowywać partnerstwo – Dzie-
lić odpowiedzialność”),  który dotyczy polityki wobec mocarstw wschodzących, w tym 
wypadku Meksyku, Kolumbii i Brazylii (Frymark, 2013,  s. 95–98).

Punkty ciężkości, uchwalonej w 2010 roku strategii RFN wobec Ameryki Łacińskiej, 
dotyczą współpracy wynikającej z uwzględnienia globalnych problemów, woli rozbudo-
wy współpracy gospodarczej, partnerstwa w oświacie, nauce, rozwoju i sprawach kultu-
rowych.

Realizacja polityki RFN wobec Ameryki Łacińskiej zawiera się w następujących ob-
szarach:
 • stosunki gospodarcze;
 • polityka rozwojowa i polityka ochrony środowiska;
 • wymiar bezpieczeństwa;
 • inne wymiary współpracy (m. in edukacyjna, kulturowa).

Stosunki gospodarcze państw Ameryki Łacińskiej z Europą w XIX wieku sprowa-
dzały się do realizacji funkcji dostawcy surowców. Stary kontynent był wtedy dla państw 
Ameryki Łacińskiej partnerem handlowym, ale wyprzedzały go Stany Zjednoczone. 
Wraz z zakończeniem II wojny światowej i zapoczątkowanym procesem integracji euro-
pejskiej pojawiło się zainteresowanie ze strony państw Ameryki Łacińskiej współpracą 
z państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej. Dwudziestego dziewiątego lipca 
1970 roku państwa ze Specjalnej Komisji ds. Koordynacji Latynoamerykańskiej (CECLA 
– Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana) w Deklaracji z Buenos Aires 
zainaugurowały współpracę gospodarczą z WE. Do realizacji postanowień o współpracy 
gospodarczej była jednak długa droga, co wynikało z marginalnego traktowania praz 
państwa WE partnerów z grupy CECLA. Kolejnym krokiem była podpisana w 1975 roku 
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konwencja z Lomé między państwami EWG a państwami Ameryki Łacińskiej i Kara-
ibów, będąca umową w sprawie handlu i rozwoju (Borkowski, Gawrycki, 2007, s. 243; 
Schreiber, 1992, s. 129–158). 

Przełomem w stosunkach między Unią Europejską a Ameryką Łacińską były, zapo-
czątkowane w 1999 roku, w Rio de Janeiro konferencje na szczycie. Kolejne spotkania od-
były się w 2002 roku w Madrycie. Współpraca UE-LAK, jeszcze w 2004 roku na kartach 
raportu Fundacji im. Konrada Adenauera, była oceniana jako deklaratywna, a proklamo-
wane strategiczne partnerstwo w 1999 w Rio de Janeiro jako papierowe. Kolejne szczyty 
odbywały się w 2004 roku w Guadalajarze, w 2008 roku w Limie, a w 2013 r. w Santiago 
de Chile. Rezultatem szczytu w Santiago de Chile było przyjęcie deklaracji o współpra-
cy na lata 2013–2015.  Na 2015 rok przewidziany jest szczyt w Brukseli ((Deutschland  
& Lateinamerika; Ameryka Łacińska i Karaiby).

W przypadku samej Republiki Federalnej Niemiec, po upadku żelaznej kurtyny  
w XX wieku, pojawiło się pytanie, jaką rolę dla Niemiec i innych państw europejskich 
będą odgrywały państwa Ameryki Łacińskiej. Wola współpracy została wyartykułowana. 
Obecnie, kontakty gospodarcze między Niemcami a Ameryką Łacińską umacniane są 
nie tylko poprzez współpracę bilateralną, ale także z uwzględnieniem organizacji mię-
dzynarodowych, chociaż dla państw Ameryki Łacińskiej głównym partnerem pozostają 
Stany Zjednoczone Ameryki. Potencjał gospodarczy Meksyku, Brazylii, Chile i Argen-
tyny stanowi impuls do współpracy dla Niemiec i innych państw z Unii Europejskiej. 
Współpracę bilateralną wspierają niemieckie izby handlowe w państwach Ameryki Ła-
cińskiej. Od 1994 roku działa „Inicjatywa wobec Ameryki Łacińskiej Niemieckiej Go-
spodarki (Lateinamerika-Initiative der Deutschen Wirtschaft (LAI)). Aktywny jest też 
od ponad stu lat Lateinamerika Verein (Stowarzyszenie Ameryki Łacińskiej) jako sieć 
skupiająca przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z państwami Ameryki Łaciń-
skiej. Niemcy realizują szereg projektów, m. in. związanych z rozbudową infrastruktury 
w Ameryce Łacińskiej (LAV: Lateinamerika Verein e.V; Lateinamerika-Initiative). 

Podkreślić też należy w tym miejscu zakres współpracy politycznej z regionalnym 
mocarstwem, jakim jest Brazylia. Określony na początku XXI wieku wspólny cel strate-
giczny RFN i Brazylii, w postaci dążenia do uzyskania statusu stałego członka Rady Bez-
pieczeństwa ONZ, był realizowany wspólnie z Japonią i Indiami. Pozwoliło to na  stwo-
rzeniu nieformalnej koalicji, określanej niekiedy jaki G-4 (Cziomer, 2010, s. 81). Ale też 
poszerzył zakres bilateralnej współpracy tych państw. Jednym z jej elementów był projekt 
działań prowadzonych w 2013 roku, a określony hasłem „łączenia idei”. W projekcie ze 
strony RFN uczestniczyły następujące instytucje: BDI Brazil Board, Instytut Goethego,  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Federalne Ministerstwo ds. Oświaty  
i Badań), Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Federalne Mini-
sterstwo ds. Współpracy Gospodarczej). Inni zaangażowani w przedsięwzięcie partne-
rzy to korporacje: Allianz, Bayer, BASF, BMW, Bosch, Lanxess, Mercedes-Benz, Siemens, 
VW, ZF (2013-2014 Allemanha und Brasil). Jednak brazylijski kryzys gospodarczy spo-
wodował, że większość przedsięwzięć odnosiła się do realizacji wspólnych projektów  
w ramach przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej, a na lata 2014–2016 zakła-
da ich kontynuację w związku z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich 2016 roku. 
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Ponadto, podtrzymywana jest także bliska współpraca polityczna, zwłaszcza w sytuacji 
zaistnienia wspólnoty interesów globalnych. W opinii części badaczy, taka sytuacja miała 
miejsce, między innymi, w trakcie głosowania nad rezolucją nr 1973 17 z marca 2011 
roku, dotyczącą formy reakcji na sytuacje w Libii. W trakcie debaty w Radzie Bezpie-
czeństwa zarówno Niemcy, jak i Brazylia (będące niestałymi członkami Rady) podjęły 
decyzję o wstrzymaniu się od głosowania na temat interwencji ONZ, co miało świadczyć 
o współpracy obydwu państw kosztem jedności mocarstw europejskich. (Dobrowolska-
-Polak, 2011, s. 122). 

Bliska współpraca z Brazylią nie oznaczała zarzucenia kooperacji z innymi państwa-
mi regionu. Skoncentrowana została jednak na krajach o dużym potencjale ekonomicz-
nym i odnotowujących wzrost gospodarczy (Schwellenländer). Za takowych partnerów 
Niemcy uznały, będących od 2010 roku członkami OECD, Chile i Meksyk oraz kraje 
posiadające status członka Grupy G-20 (Meksyk i Argentynę). 

Pomoc rozwojowa w niemieckiej polityce wobec Ameryki Łacińskiej 

Istotne znaczenie w kontaktach RFN z Ameryką Łacińską ma pomoc rozwojowa, ale 
współcześnie została ona dość istotnie powiązana z takimi obszarami gospodarki, jak 
ochrona środowiska i klimatu oraz eksport surowców. Pomoc niemiecka dla Ameryki 
Łacińskiej od 1950 do 1971 roku wynosiła 11,9% całości udzielanej pomocy rozwojowej, 
podczas gdy do Afryki Niemcy kierowali 19,8%, do Azji 47%, a do Europy 16,2%. W ra-
mach pomocy rozwojowej dla Ameryki Łacińskiej realizowane były wtedy projekty ma-
jące charakter pomocy technicznej oraz projekty wymagające inwestycji kapitałowych. 
W przypadkach pomocy technicznej, Niemcy zajmowały się doradztwem,  a w wymia-
rze pomocy kapitałowej realizowały projekty dotyczące nawadniania w Peru, kierowały 
pomoc do Boliwii, Chile, Brazylii i innych państw, udzielając pożyczek (Maurer, Molt,  
s. 70). 

Po zjednoczeniu Niemiec pomoc rozwojowa jest koordynowana przez Urząd Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i opiera się w du-
żej mierze na działalności w organizacjach międzynarodowych, np. ONZ, OECD. Ważną 
rolę w określeniu zakresu i celu pomocy rozwojowej stanowią  Milenijne Cele Rozwojowe 
ONZ, ale pomoc jest udzielana także poprzez działalność fundacji i kościołów i cieszy się 
poparciem rządu. Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów otrzymywały pomoc w ramach 
programów krajowych lub w ramach regionalnych programów tematycznych (Cziomer, 
2010, s. 125–126; Szymoniczek, 2013, s. 83–93). Podjęte w tych ramach formy działań po-
mocowych dotyczyły, przede wszystkim, kwestii transferu technologii i innych rozwiązań, 
w tym z zakresu  zarządzania w obszarze ochrony  środowiska. W tej dziedzinie istotną 
rolę odgrywały programy finansujące określone przedsięwzięcia ze środków Inicjatywy 
dotyczącej Ochrony Klimatu i Środowiska – IKLU (współpracującej z Ministerstwem ds. 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Innymi przykładami niemieckiego zaangażowania 
instytucjonalnego w kreowanie pomocy rozwojowej wobec wybranych państw Ameryki  
Łacińskiej są, utworzony w 2005 roku, KFW Entwicklungsbank czy grupa badawcza Tro-
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pischer Bergwald. KFW Entwicklungsbank jest organizacją, której celem jest umacnianie 
współpracy rozwojowej, a działająca pod szyldem prestiżowej Niemieckiej Wspólnoty Ba-
dawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft), grupa Tropischer Bergwald koncentruje się 
obecnie na kreowaniu form współpracy z Ekwadorem (Deutschland). 

Określony przez RFN zakres kooperacji w sferze ochrony środowiska i klimatu spro-
wadza się do aplikacji niemieckiego know-how, zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
dotyczących rozbudowy elektrowni wiatrowych, biomasy, energii słonecznej, geotermii, 
elektrowni wodnych. Niemcy uczestniczą w programach ochrony lasów tropikalnych  
w Brazylii dzięki roli, jaką odgrywa Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzyna-
rodowej (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ). Podkreślić 
jednak należy, że działania GIZ są wynikiem zaangażowania zarówno Federalnego Mi-
nisterstwa ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak i Federalnego Ministerstwa ds. 
Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. 

Kooperacja w sferze bezpieczeństwa 

W niemieckiej koncepcji współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej istotną rolę od-
grywa zwalczanie pozamilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu 
do międzynarodowej zorganizowanej przestępczości kryminalnej. Dotyczy to głównie 
zjawisk produkcji i obrotu narkotykami, handlu bronią, przemytu osób oraz zjawiska ter-
roryzmu (Deutschland&Lateinamerika; Krumwiede/Nolte, s. 3). Założenia niemieckiej 
polityki oparte są na tezie, iż zaangażowanie RFN powinno wynikać z zapisów unijnych 
programów zwalczania tego typu zjawisk i być elementem kompleksowych działań poli-
tyki UE wobec regionu. W niemieckich koncepcjach ważną rolę odgrywa też bilateralna 
kooperacja z Unią Narodów Południowoamerykańskich (Unión de Naciones Surame-
ricanas – UNASUR). Jej zakres w odniesieniu do działań podejmowanych z udziałem 
RFN określony został w lutym 2010 roku. W trakcie wizyty przedstawicielki UNASUR 
– Marjorie Ulloa, ówczesny minister obrony, Guido Westerwelle, uznał za konieczność 
podjęcie współpracy Niemcami z państwami UNASUR w tej dziedzinie stosunków mię-
dzynarodowych. Wskazywał także, że zakres tej kooperacji powinien zostać rozszerzony 
o przedsięwzięcia zapewniające stabilizację sytuacji politycznej w oparciu o doświadcze-
nia KBWE/OBWE. Jednoznacznie stwierdzał, że „terminy rozbrojenie, kontrola zbrojeń, 
środki budowy zaufania nie są terminami z wczoraj. Są dzisiaj tak aktualne, jak wcze-
śniej” (Grußwort).

Określone w 2010 roku założenia kooperacji RFN z państwami i organizacjami 
ponadnarodowymi Ameryki Łacińskiej w sferze bezpieczeństwa zostały praktycznie  
w pełni zaaprobowane przez nowy gabinet kanclerz Merkel i uznane jako działania stra-
tegiczne na lata 2013–2020 (Konzept). Zgodnie z założeniami Konceptu, najważniejszym 
obszarem kooperacji jest zwalczanie przestępczości narkotykowej i nielegalnej imigracji. 
Jednak w opinii rządu niemieckiego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej głów-
ną rolę powinna odgrywać Organizacja Narodów Zjednoczonych i programy przez 
nią przygotowywane. Natomiast zwalczanie nielegalnej imigracji to obszar wspólnego 
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działania państw UE i Ameryki Łacińskiej, w której to RFN chce odgrywać istotną, ale 
nie pierwszoplanową rolę (Konzept). Podkreślić też należy rolę współpracy bilateralnej  
z Brazylią, która ukierunkowana jest na działaniach związanych z modernizacją systemu 
funkcjonowania policji w tym państwie. 

Oddziaływanie kulturowe RFN wobec państw Ameryki Łacińskiej

Ważną rolę w całokształcie kooperacji RFN z krajami Ameryki Łacińskiej odgrywa 
polityka kulturowa i edukacyjna. Tradycyjnie jest ona uznawana za „trzeci, obok kla-
sycznej dyplomacji i międzynarodowych stosunków gospodarczych, filar niemieckiej 
polityki zagranicznej” (Werz, s. 105). Zakres niemieckiej polityki kulturowej w odnie-
sieniu do Ameryki Łacińskiej określony został w dokumencie „Auswärtige Kulturpolitik 
– Konzeption 2000” (Bojenko-Izdebska, 2013, s. 258). Jest ona konsekwencją zarówno 
oceny stopnia zainteresowania obywateli RFN, jak i przedstawicieli niemieckiej polityki  
i gospodarki tym regionem świata. Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów są coraz 
częstszym celem wypraw turystycznych obywateli RFN, a w relacjach z Ameryką Ła-
cińską istotne jest także zamieszkiwanie tego kontynentu przez ludność pochodzenia 
niemieckiego. Niebagatelne znaczenie dla jej kształtu ma również skala popularności  
i uznania literatury latynoamerykańskiej wśród niemieckich czytelników, a zwłaszcza 
noblistów1, oraz szerokiej gamy latynoamerykańskich polityków2, w tym także obecnego 
papieża3. 

Ze względu na indywidualistyczny charakter przedsięwzięć polityki kulturowej oraz 
bogatą ofertę kulturalną, trudno zaprezentować ogół niemieckich działań w tym obsza-
rze. Aby uzmysłowić rangę polityki kulturowej w całokształcie polityki RFN wobec kra-
jów Ameryki Łacińskiej, ograniczę się do wskazania najważniejszych niemieckich insty-
tucji kulturalnych, realizujących przedsięwzięcia kulturowe w tym regionie. Są to między 
innymi: Instytuty Goethego, DAAD Deutsche Akademische Austauschdienst (Niemiec-
ka Centrala Wymiany Akademickiej), IAI Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer 
Kulturbesitz (Iberoamerykański Instytut Pruskiego Dziedzictwa Kultury; GIGA Institut 
für Lateinamerika –Studien ( Instytut Studiów nad Ameryką Łacińską przy German In-

1 W tym gronie niezwykłą popularnością cieszą się: Gabriel Mistral, Miguel Angel Asturias, Pablo Ne-
ruda, Gabriel Garcia Marquez, Octavio Paz i Mario Vargas Llosa.

2 Za najpopularniejszych polityków z Ameryki Łacińskiej Niemcy uznają: Salvadora Allende, Fidela 
Castro, Ernesto Che Guevarę. W pracy zbiorowej pod redakcją Nikolausa Werza o popularnych politykach 
latynoamerykańskich zostały wyróżnione następujące osoby: José de San Martín, Simon Bolivar, Francisco 
José de Paula Santander y Omaña, Benito Juárez, Pedro II, Juan D. Perón, Evita, Getúlio Dornelles Vargas, 
Lázaro Cárdenas del Río, Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, 
Salvador Allende, Víctor Raúl Haya de la Torre, Rómulo Betancourt, Eduardo Nicanor Frei Montalva, Víctor 
Paz Estenssoro, José Figueres Ferrer, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Augusto Pinochet Ugarte, Carlos Saul 
Menem, Fernando Hernique Cardoso, Hugo Rafael Chavez Frias, Evo Morales Ayma.

3 Zwłaszcza zauważana w kontekście zastąpienia papieża Benedykta XVI przez Argentyńczyka, Jorge 
Mario Bergoglio. Papież Franciszek cieszy się wśród Niemców dobrą opinią, jest postrzegany jako obroń-
ca biednych, wręcz nazywany „papieżem ubogich”, doceniane są również jego zdolności mediacyjne (Papst 
Franziskus, s. 43-44).
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stitute of Global and Area Studies) w Hamburgu; SWP Stiftung für Wissenschaft und 
Politik (Fundacja Nauka i Polityka); LAI Lateinamerika Institut Freie Universität Berlin 
(Instytut Studiów nad Ameryką Łacińską na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie).

Podkreślić także należy, że działania o charakterze kulturowym (promocji kultury) 
znajdują się też w agendach działań niemieckich fundacji politycznych wobec państw 
Ameryki Łacińskiej. Prowadzą ją między innymi Fundacja Konrada Adenauera, Funda-
cja Friedricha Naumanna, czy Fundacja Friedricha Eberta. 

Podsumowanie

W artykule nie sposób prezentować polityki Niemiec wobec każdego państwa Ame-
ryki Łacińskiej. Jednak, dążąc do  uogólnień, stwierdzić należy, że Republika Federalna 
Niemiec przywiązuje dużą wagę do kooperacji z państwami regionu. W dużej mierze jest 
ona skoncentrowana na współpracy gospodarczej, w ograniczonym zakresie do wspól-
nych działań w sferze zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz 
politycznej. Współpraca gospodarcza ukierunkowana jest na kooperację z regionalnymi 
organizacjami oraz poszczególnymi krajami, ale z bardzo mocnym podkreślaniem ko-
nieczności prowadzenia ścisłej współpracy państw regionu. Używany jest w tym przy-
padku zwrot usieciowienia kooperacji w różnorodnych obszarach działania, co rozumieć 
należy jako podjęcie przez państwa regionu szeregu wspólnych inicjatyw w sferze gospo-
darczej, których partnerem może być Republika Federalna Niemiec. Natomiast w trzeciej 
z wymienionych sfer kooperacji najważniejszym partnerem RFN jest Brazylia, chociaż 
istotną rolę odgrywają także Argentyna i Chile. Niemcy dostrzegają także polityczne 
ograniczenia tej współpracy, podkreślając, że jej zakres (jak i sam rozwój państw Amery-
ki Łacińskiej) jest w dużej mierze uzależniony od poziomu demokracji i praworządności 
w państwach tego regionu. Istotnym ograniczeniem współpracy politycznej są napięcia 
polityczne występujące w regionie. Niemcy, chociaż niechętnie, muszą się odnosić do 
niektórych konfliktów międzypaństwowych, tych rzeczywistych, jak i zamrożonych (An-
twort; Zajączkowska). Natomiast chętnie angażują się w różnorodne działania pomoco-
we, w tym także w sferze reagowania kryzysowego, co dobitnie pokazał przykład Haiti4 
(Gańczak; Coellen).   

4 W 2002 roku Niemcy partycypowały w udzielaniu pomocy Haiti w ramach programu umacniania 
demokracji. Ponowna pomoc była kierowana w 2004 roku (Antwort). W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na 
Haiti została wysłana pomoc, w której partycypował zarówno rząd niemiecki, jak i prywatni darczyńcy, np. 
niemieckie koncerny, np. Siemens, Audi, Volkswagen, New Yorker, Tengelmann. W pomoc angażowały się 
organizacje pozarządowe, np. Niemiecki Czerwony Krzyż, czy Aktion Deutschland Hilft albo Johanniter 
Unfall Hilee.  
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GERMAN POLICY TOWARD LATIN AMERICA

Abstract: The paper explores the growing importance of Latin-American countries in the 
policies of the Federal Republic of Germany. The extent of their collaboration was defined, 
among others, in the policy documents developed by the Ministry of Foreign Affairs and 
adopted by the German government in 2010. The Foreign Office identified therein the priority 
cooperation areas, including economic collaboration with the region’s countries, development 
policy and environment protection policy. Attention was also given to collaboration in security 
issues, social welfare, education and culture. Assessing the tenets and practices of Germany’s 
political and economic involvements, we should conclude that, early into the second decade of 
the 21st century, Latin-American countries were recognised as an important economic and, to 
a lesser extent, political partner of the Federal Republic of Germany.

Key terms: Latin America, Federal Republic of Germany, Foreign Office.


