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Styczeń

Pierwszym ważnym wydarzeniem w kanadyjskiej polityce była delegalizacja „terapii

konwersyjnych”. Najogólniej mówiąc, od 7 stycznia w Kanadzie „leczenie homoseksualizmu”

oraz orientacji seksualnych innych niż heteroseksualna stało się oficjalnie rozwiązaniem

pseudonaukowym, szkodliwym i nielegalnym. W tym samym miesiącu kanadyjskie władze

musiały zmierzyć z rosnącym niezadowoleniem kierowców ciężarówek, których dotyczyły

liczne restrykcje związane z pandemią COVID-19. Napięcia doprowadziły do rozpoczęcia serii

protestów i blokad dróg nazwanych „Freedom Convoy”, które trwały od 23 stycznia do 23

lutego. Jeszcze w styczniu w stolicy kraju, Ottawie zebrały się tysiące demonstrantów, a służby

alarmowały o radykalnej postawie członków „konwoju” nawołujących do przemocy.

Luty

Blokady i protesty trwały niemal przez cały luty. Według dziennikarzy z „The Guardian”,

„Freedom Convoy” zaczęli wspierać darczyńcy ze Stanów Zjednoczonych. Przeciwnicy

restrykcji covidowych, często pod fałszywymi nazwiskami wysyłali datki dla protestujących

kierowców. 6 lutego władze Ottawy przyznały, że nie radzą sobie z sytuacją. Manifestanci

sparaliżowali miasto, a ich liczba przewyższyła liczbę oddelegowanych do pilnowania

porządku policjantów. Po trzech tygodniach blokady miasta i przejść granicznych Justin

Trudeau, premier Kanady podjął decyzję o zamrożeniu środków „Freedom Convoy” na mocy

specjalnej ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych. W kolejnych dniach rozpoczęły się

aresztowania protestujących, a 20 lutego policja rozpoczęła pacyfikację obszaru wokół

budynku parlamentu.

Marzec

24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Kanada wspiera Ukraińców od 2015

roku, udzielając im pomocy finansowej, ale także materialnej. W pierwszych dniach marca

2022 kanadyjski rząd oraz organizacje takie jak Kanadyjski Czerwony Krzyż zadeklarowały w

sumie ponad 100 milionów dolarów kanadyjskich wsparcia dla Ukraińców i krajów

graniczących z państwem dotkniętym wojną. Trzeba wspomnieć, że Kanada przez cały rok

bardzo aktywnie dotowała ukraiński wysiłek wojenny i odbudowę kraju, oferując pomoc w

postaci broni, pojazdów, sprzętu, ubrań, a także wsparcia dla ukraińskiego rolnictwa.
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 Maj

W dniach 17-19 maja z wizytą do Kanady przybyli książę Karol i księżna Kamila. Członkowie

brytyjskiej rodziny królewskiej w czasie swego pobytu w kraju skupili się przede wszystkim na

Pierwszych Narodach, czyli rdzennych mieszkańcach Kanady. Para książęca spotkała się z

przedstawicielami lokalnych władz i przedstawicielami wspólnot Pierwszych Narodów, co jest

formą dostrzeżenia problemów tej mniejszości i przeproszenia za krzywdy wyrządzane przez

stulecia Pierwszym Narodom. Równolegle do wizyty, w Kanadzie wykryto pierwszy przypadek

małpiej ospy. To zakaźna choroba odzwierzęca, która objawia bólami głowy, gorączką i

krostami na całym ciele. W sumie, od maja w Kanadzie odnotowano blisko 1200 przypadków

tej choroby.

Czerwiec

14 czerwca doszło do porozumienia formalnie kończącą tzw. „liquor war”, lub wojnę flagową.

To nazwa sporu pomiędzy Kanadą a Danią o liczącą 1 km² wyspę Hans leżącą w pobliżu

Grenlandii na Oceanie Arktycznym. Od lat 80. XX wieku „konflikt” polegał na umieszczaniu na

wyspie flag i pozostawianiu dla rywali podarunków w postaci butelek kanadyjskiej whiskey

lub duńskiego sznapsa. Dopiero w 2005 roku zdecydowano się na rozpoczęcie negocjacji

dotyczących wyspy. Po 17 latach udało się osiągnąć porozumienie i wyspa Hans została

podzielona równo w połowie między Kanadę i Danię. Sprawa, choć błaha, w oczach

Duńczyków i Kanadyjczyków miała coraz większe znaczenie, bo mogła stworzyć korzystny dla

którejś ze stron precedens dotyczący lądów i posiadłości na kole podbiegunowym.

Lipiec 

Pod koniec miesiąca, w dniach 24-29 lipca z pielgrzymką do Kanady przybył papież

Franciszek. Jego wizyta miała podobny charakter do tej odbytej przez księcia Karola w maju.

Była to odpowiedź na wzrost świadomości Kanadyjczyków na krzywdy Pierwszych Narodów

wyrządzone w szkołach rezydencyjnych zarządzanych przez katolickich duchownych.

Przebywająca tam młodzież przez dekady była w nich wynaradawiana, a wielu uczniów traciło

w nich życie. Papież przeprosił za wyrządzone krzywdy oraz wyraził żal i skruchę za lata

nadużyć. Społeczność Innuitów z kolei liczy na pomoc Stolicy Apostolskiej w ekstradycji

księdza Joannesa Rivoire’a, który jeszcze w latach 90. Opuścił Kanadę po latach zarządzania

jedną z takich szkół.
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Wrzesień

Wrzesień w Kanadzie zdominowała śmierć królowej Elżbiety II, królowej nie tylko Wielkiej

Brytanii, ale także Kanady. 10 września, dwa dni po odejściu monarchini i proklamowaniu jej

syna Karola nowym królem, identyczna uroczystość odbyła się w kanadyjskim Rideau Hall,

siedzibie monarchy i jego reprezentantów w Ottawie. 19 września, dzień pogrzebu królowej,

w Kanadzie był dniem żałoby narodowej. Na uroczystości pogrzebowej w Londynie byli

obecni premier Trudeau z małżonką i czterech jego poprzedników. Także we wrześniu odbyły

się wybory wewnętrzne na przewodniczącego Partii Konserwatywnej Kanady. Wygrał je Pierre

Poilievre, stając się jednocześnie liderem opozycji.

Październik

20 października sąd w King’s Bench skazał lidera Kanadyjskiej Partii Nacjonalistycznej Travisa

Patrona na rok więzienia za rozpowszechnianie antysemickich poglądów oraz na roczny

zakaz publikowania treści i opinii na temat Żydów. Co istotne, Patron odsiaduje już jeden

wyrok za atak na dwie kobiety w Reginie w listopadzie 2019 roku. W więzieniu znajduje się od

marca 2021 roku, gdy aresztowano go za zakłócanie porządku. 

Listopad

Na przełomie listopada i grudnia w Katarze odbyły się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Reprezentacja Kanady zakwalifikowała się do turnieju po raz pierwszy od 1986 roku. Choć

Kanadyjczycy nie wyszli z fazy grupowej, eksperci oceniają, że reprezentacja ta pokazała

umiejętności i zapał, o których inni mogą pomarzyć. Nie bez powodu mówiło się, że ta

drużyna „wygrała serca kibiców”.

Grudzień

Dla mieszkańców Ontario do historii na pewno przejdzie noc z 17 na 18 grudnia. W Toronto i

pobliskim Vaughan doszło wówczas do dwóch tragicznych wydarzeń. W Toronto osiem

dziewcząt w wieku od 13 do 16 lat zabiło mężczyznę mieszkającego w schronisku dla

bezdomnych. Grupa najprawdopodobniej nagabywała osoby ze schroniska o alkohol. Gdy ich

ofiara najprawdopodobniej wzięła w obronę jedną z bezdomnych kobiet, nastolatki zaczęły

atakować go ostrymi przedmiotami. Kilka godzin później w Vaughan mężczyzna w wieku 73

lat zastrzelił pięć osób w apartamentowcu, w którym mieszkał. Napastnik został zastrzelony w

trakcie zatrzymania przez policjantów. Nie wiadomo jaki był motyw jego zbrodni.
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Styczeń 

Ostatniego dnia miesiąca kraj nawiedziły intensywne opady deszczu, które spowodowały

liczne osunięcia ziemi, powodzie i lawiny błotne. Zginęły przynajmniej 24 osoby, a wiele

więcej zostało rannych.

Luty

Prezydent Ekwadoru, Guillermo Lasso potępił decyzję Rosji o rozpoczęciu inwazji na Ukrainie,

zaznaczając, że jest to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej.

Marzec

Ekwadorska branża bananów dotkliwie odczuła konsekwencje wojny w Ukrainie. Ekwador to

jeden z największych eksporterów bananów na świecie, a ok 20% bananów trafiało

dotychczas do Rosji i Ukrainy. Międzynarodowe sankcje transportowe związane z inwazją

doprowadziły do zahamowania produkcji, znacznego spadku cen i zwolnień części

pracowników na plantacjach.

Kwiecień

Policja w Ekwadorze złapała złodziei, którzy ukradli 2,8 ton narkotyków z rządowego

magazynu. Grupa przestępców, która dokonała napadu w przebraniu policjantów, została

aresztowana.

Maj

Ministerstwo Sprawiedliwości Królestwa Belgii odmówiło ekstradycji Rafaela Correi do

Ekwadoru, gdzie oskarżany jest o korupcję. Byłemu dwukrotnemu prezydentowi udało się

otrzymać azyl w Belgii, kraju pochodzenia jego żony.

Czerwiec

Ekwador jako jeden z 5 krajów został wybrany na dwuletnią kadencję niestałego członka Rady

Bezpieczeństwa ONZ (2023-2024). Jedyny kandydujący kraj regionu Ameryki Łacińskiej

otrzymał 190 głosów, dzięki którym po raz trzeci zasiądzie w Radzie Bezpieczeństwa.
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Wybuchły protesty rdzennych mieszkańców, którzy nie zgadzali się z polityką gospodarczą

rządu. Między innymi z powodu wzrostu cen benzyny, tysiące ludzi wyszło na ulicę Quito, a w

kilku prowincjach kraju protestujący zaczęli nawet blokować drogi przy użyciu płonących

opon, kamieni, drzew i kopców ziemi. Wojsko określiło działania demonstrantów za poważne

zagrożenie dla demokracji. Doszło nawet do aresztowania Leonidasa Izy, przewodniczącego

Konfederacji Rdzennych Narodowości Ekwadoru (CONAIE) i jednej z czołowych postaci

protestów. Został on jednak wypuszczony na wolność po niecałych 24h. 

Wielka Brytania zatwierdziła ekstradycję Juliana Assange'a do USA. Założyciel WikiLeaks przez

siedem lat (2012-2018) ukrywał się w ambasadzie Ekwadoru w centrum Londynu.

Lipiec 

Rząd Ekwadoru i rdzenni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie zakończenia

masowych demonstracji, które od połowy czerwca sparaliżowały część kraju. Władze

otrzymały 90 dni na wdrożenie rozwiązań dotyczących obniżek cen paliw i ograniczeń

wydobycia.

W Ekwadorze po raz kolejny zginęli więźniowie. Tym razem walki między rywalizującymi

gangami w zakładzie karnym Bellavista doprowadziły do śmierci co najmniej 13 więźniów.

Sierpień

Podczas spotkania na poziomie ministerialnym między Ekwadorem a Indonezją w Jakarcie,

delegacje obu krajów podjęły decyzję o zacieśnieniu relacji bilateralnych w obszarze

edukacyjnym, gospodarczym i biznesowym.

10 sierpnia Ekwadorczycy świętowali Dzień Niepodległości, czyli ”Día del Primer Grito de

Independencia de Quito”. To właśnie tego dnia 1809 r. lokalne frakcje odbiły Quito z rąk

Hiszpanów. Choć na uzyskanie niepodległości kraj musiał czekać jeszcze kilka lat, to była to

jedna z pierwszych prób uzyskania niepodległości od Hiszpanii w regionie.

Wrzesień 

Prawniczka María Belén Bernal została zamordowana. Śmierć młodej kobiety wywołała

protesty w kraju, który mierzy się z wysoką liczbą zabójstw kobiet.
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Listopad

Piłkarska drużyna Ekwadoru zagrała na Mundialu w Katarze. Pomimo wygranej z drużyną

gospodarzy w meczu otwarcia i remisu z reprezentacją Holandii, Ekwadorczykom nie udało

się wyjść z grupy A. 

Co najmniej pięciu ekwadorskich policjantów zginęło w atakach bombowych w odpowiedzi na

transfery więźniów z przepełnionych zakładów karnych, zmuszając prezydenta Lasso do

ogłoszenia stanu wyjątkowego w prowincjach Guayas i Esmeraldas.

Grudzień

Lasso odbył wizytę w Białym Domu. Głównymi tematami rozmów prezydenta Ekwadoru z

Bidenem były bezpieczeństwo, migracja i współpraca gospodarcza między Quito a

Waszyngtonem. Biden zadeklarował wsparcie w działaniach na rzecz poprawy ekwadorskiego

systemu więziennictwa.
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Styczeń 

Dla Wenezueli wejście w 2022 rok nie oznaczało zmian na lepsze. W kraju pogłębił się kryzys

społeczno-gospodarczy i polityczny. Pod rządami Nicolasa Maduro Wenezuelczycy

doświadczyli inflacji, bezrobocia, korupcji, represji, kryzysu służby zdrowia, przerw w dostawie

energii, wzrostu przestępczości, a także deficytów wody i żywności.

Na początku roku, kandydat wenezuelskiej opozycji wygrał wybory na gubernatora stanu

Barinas, miejsca urodzenia byłego wieloletniego przywódcy kraju Hugo Chaveza.

Luty

Wenezuelskie MSZ poinformowało, że NATO i USA naruszyły porozumienia mińskie dot.

zakończenie wojny w Donbasie, obarczając je winą za ”kryzys na Ukrainie”. Przed

rozpoczęciem inwazji Maduro zadeklarował, że Wenezuela wspiera Putina i wezwał do

dialogu dyplomatycznego w celu uniknięcia eskalacji konfliktu.

Marzec

Rosnąca presja na USA do znalezienia alternatywnych źródeł ropy i gazu w obliczu

globalnego kryzysu energetycznego i rosnących cen energii wynikających z inwazji Rosji na

Ukrainę, oznaczała szansę na powrót do dialogu między Maduro i Bidenem. W marcu doszło

do bilateralnych rozmów delegacji USA z Maduro, których tematem było bezpieczeństwo

energetyczne oraz uwolnienie amerykańskich obywateli przebywających w wenezuelskim

więzieniu. Po spotkaniu, reżim Maduro zwolnił dwóch amerykańskich więźniów, co zostało

odczytane jako gest dobrej woli.

Kwiecień

19 kwietnia Wenezuelczycy świętowali Dzień Niepodległości. Tego dnia 1810 roku, radni

Caracas ogłosili niezależność od Hiszpanii. Po krótkotrwałej restauracji monarchii króla

Ferdynanda VII kraj ponownie stał się niezależny 5 lipca 1811 roku, formalnie proklamując

niepodległość od Hiszpanii. W konsekwencji, w Wenezueli Dzień Niepodległości świętuje się

dwa razy w roku.
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Maj

Wenezuela razem z Kubą i Nikaraguą nie zostały zaproszone przez administrację Bidena na 9.

Szczyt Ameryk, który w 2022 roku odbywał się w Los Angeles. Decyzja Białego Domu o

wykluczeniu tych trzech krajów wywołała kontrowersje w regionie i doprowadziła do bojkotu

wydarzenia przez kilku liderów latynoamerykańskich, w tym prezydenta Meksyku Andresa

Manuela Lopeza Obradora.

Czerwiec

W połowie roku Maduro odbył serię wizyt dyplomatycznych. Prezydent Wenezueli udał się do

Kuwejtu, Turcji, Algierii i Kataru. Co więcej, Wenezuela i Iran podpisały umowę o współpracy

na dwie dekady podczas wizyty Maduro w Teheranie. 

Prezydent Maduro zadecydował o zawieszeniu zajęć w szkołach i ograniczeniu transportu

morskiego oraz lotniczego w dziewięciu stanach z powodu pojawienia się cyklonu

tropikalnego w pobliżu Wenezueli.

Lipiec 

Wenezuela i Kolumbia wyraziły chęć przywrócenia stosunków dyplomatycznych oraz podjęcia

wspólnych wysiłków na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa na granicy. Ustalono, że nowi

ambasadorowie zostaną wyznaczeni po tym, jak Gustavo Petro obejmie urząd prezydenta

Kolumbii.

Sierpień

Migracja z Wenezueli do USA osiągała rekordowe poziomy. Od października 2021 r. do

sierpnia 2022 na granicę USA przybyło co najmniej 150 tys. Wenezuelczyków. Biden znalazł

się pod presją polityczną, gdyż ogromna ilość prób nielegalnego przekroczenia amerykańskiej

granicy stała się bronią polityczną wykorzystywaną przez Republikanów.

Wrzesień 

Wenezuela i Kolumbia wznowiły transport ładunków na przejściu granicznym między stanem

Tachira a miastem Cucuta. Był to istotny krok w kierunku przywrócenia stosunków

handlowych między krajami, co było kluczowym punktem kampanii Gustavo Petro.
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Październik 

Doszło do kolejnej wymiany więźniów między USA a Wenezuelą. W zamian za umożliwienie

powrotu siedmiu obywateli USA, Biały Dom zgodził się na uwolnienie dwóch siostrzeńców

żony N. Maduro, którzy w 2017 r. zostali skazani w Nowym Jorku na 18 lat więzienia za handel

narkotykami. USA ostatecznie zgodziło się przyjąć 24 tys. Wenezuelczyków w ramach pomocy

humanitarnej, natomiast reszta zmuszona jest szukać schronienia w Meksyku lub innym

miejscu.

Pojawiły się nieoficjalne głosy, że Wenezuelska opozycja rozważa porzucenie rządu

tymczasowego i roszczeń Juana Guaidó.

Osunięcia ziemi spowodowane ulewnymi deszczami i powodziami zniszczyły domy w mieście

Las Tejerias, położonym na południe od stolicy Caracas. Zginęły przynajmniej 43 osoby, a ciał

ok. 50 osób nie udało się odnaleźć.

Listopad

Chevron otrzymał licencję, dzięki której znowu będzie mógł produkować ropę naftową w

Wenezueli, a następnie eksportować ją do Stanów Zjednoczonych

Delegacje rządu i opozycji wenezuelskiej spotkały się w Meksyku w celu znalezienia

rozwiązania kryzysu. Pokojowe dążenia administracji USA do rozwiązania impasu

doprowadziły do zainicjowania pokojowych negocjacji między reżimem N. Maduro a opozycją

(”Mesa de la Unidad Democrática”), które odbyły się w sierpniu 2021 r. w stolicy Meksyku.

Decyzja o podjęciu dialogu wynikała przede wszystkim z pogorszenia się sytuacji społeczno-

gospodarczej, spotęgowanego pandemią COVID-19. N. Maduro zrezygnował jednak z udziału

w rozmowach po tym jak jego bliski sojusznik, Alex Saab, został ekstradowany do USA w

październiku 2021 r. Społeczność międzynarodowa ma nadzieję, że w przyszłym roku obie

strony powrócą do negocjacji.

Grudzień

Yulimar Rojas, nazywana królową trójskoku (”la reina del triple salto”), została uznana przez

AIPS-América (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej w Amerykach) za najlepszą

sportsmenkę 2022r. z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Na Halowych Mistrzostwach Świata 27-

letnia Wenezuelka osiągnęła wynik 15,74 m, pobijając tym samym dotychczasowy rekord

świata w trójskoku kobiet. W tym samym roku w Eugene, USA, zdobyła swój trzeci z kolei tytuł

mistrzyni świata.
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Partie opozycyjne zagłosowały ostatecznie za odrzuceniem przywództwa J. Guaidó w obliczu

słabnącego międzynarodowego poparcia i braku rezultatów strategii obranej 4 lata

wcześniej. Nadzieja na polityczne zmiany leży w wyborach, które mają się odbyć w 2024 r.

Hiszpański rząd mianował ambasadora w Wenezueli, co sygnalizuje odwilż w stosunkach

dyplomatycznych między tymi państwami. Oznacza to też, że Hiszpanie zamierzają odegrać

istotną rolę w procesie zmian politycznych i społecznych Wenezueli.
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Rok 2022 był czasem obfitującym w wydarzenia polityczne w Stanach Zjednoczonych. Lata

wyborcze w kraju Wuja Sama zazwyczaj zapewniają dużo nowych wrażeń śledzącym politykę

tego kraju. Nie inaczej było w tym roku. Ze względu na ogromną ilość mających wpływ na

światową politykę i dyplomację wydarzeń, jako autorka skupię się jedynie na tych

najważniejszych.

Styczeń

Pierwszą połowę stycznia zdominowała wiadomość o dalszym ciągu ideologicznej „wojny

covidowej” pomiędzy Demokratami a Republikanami. 13 stycznia Sąd Najwyższy podjął

decyzję zgodnie z którą wprowadzona pod koniec 2021 roku przez administrację Bidena

ustawa mająca na celu wymuszenie na prywatnych przedsiębiorstwach obowiązek

testowania lub szczepienia została zablokowana stosunkiem głosów 6 do 3. Sąd uznał jednak,

stosunkiem głosów 5 do 4 (do sędziów obecnie uważanych za liberalną mniejszość w SN

dołączyli sędzia-przewodniczący John Roberts i sędzia Brett Kavanaugh, którzy obecnie

uważani są za bardziej umiarkowanych konserwatystów), że mimo tego, iż wprowadzenie

tego rodzaju regulacji miało uzasadnienie w stosunku do pracowników w sektorze opieki

zdrowotnej, nie posiadało dostatecznego uzasadnienia do wprowadzenia tego postanowienia

do statutu ochrony pracownika w innych miejscach pracy. Był to duży cios dla Prezydenta, w

którego w tamtym czasie uderzał nie tylko Donald Trump, przekonany o tym, że taka

regulacja uderzyłaby w znajdujące się w kryzysie amerykańskie przedsiębiorstwa, ale także

stale obniżający się procent wyborców pozytywnie oceniających jego rządy. Tego rodzaju

decyzja była również wynikiem szerokiego grona lobbystów wskazujących na konieczność

odbudowy gospodarki po pandemii i trudność, która mogłaby spotkać małe i średnie

przedsiębiorstwa próbujące podołać takim ograniczeniom. 

Pod koniec stycznia wiadomości zdobyła wieść o trwającej cztery dni śnieżycy w północno-

wschodnich stanach. Trwająca od 27 do 31 stycznia zamieć spowodowała wprowadzenie

stanu wyjątkowego w niektórych stanach, gdyż spowodowała tymczasowe i dłuższe braki w

dostawie prądu w ponad 130 000 gospodarstw domowych. Mimo ekstremalnych warunków

pogodowych śmierć poniosły jedynie 4 osoby.
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Luty

Chociaż początek lutego był zdominowany przez wciąż intensywnie tlącą się pandemię Covid-

19 i kolejną burzę śnieżną, tym razem na środkowym zachodzie, jego dalsza część została

całkowicie zdominowana przez sytuację w Ukrainie.

Już 22 lutego, dzień po ogłoszeniu przez Putina decyzji o utworzeniu Republik Donieckiej i

Ługańskiej, USA nałożyły na Rosję pierwszy pakiet sankcji, na który składało się odcięcie 2

rosyjskich banków: Wnieszekonombanku (WEB) i Promswiazbanku (PSB), od zagranicznego

finansowania i zablokowanie handlowania zadłużeniem przez te banki na rynkach

europejskich.

24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, USA wraz z sojusznikami z Wielkiej Brytanii i UE

metodycznie nakładały kolejne sankcje mające na celu: „spowodowanie poważnych kosztów

dla gospodarki rosyjskiej, zarówno natychmiast, jak i z upływem czasu”. Biden nazwał też

Putina agresorem i potępił jego napaść zbrojną na Ukrainę. Już dwa dni po rozpoczęciu wojny

podpisał też decyzję o militarnym wsparciu dla Ukrainy w wysokości 600 milionów dolarów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń mających miejsce w lutym było też nominowanie nowej

Sędzi Sądu Najwyższego - Ketanji Brown Jackson. Sędzia zastąpiła odchodzącego na

emeryturę Sędziego Stephena Breyera. Była to jedna z historycznych decyzji Bidena, gdyż

zdecydował się on na nominowanie pierwszej czarnoskórej kobiety na tym stanowisku. Swoje

stanowisko motywował między innymi słowami: „Za długo nasz rząd i sądy nie wyglądały jak

Ameryka. Wierzę, że nadszedł czas, abyśmy mieli sąd, który odzwierciedla pełne talenty i

wielkość naszego narodu, z kandydatem o niezwykłych kwalifikacjach, i że zainspirujemy

wszystkich młodych ludzi, aby wierzyli, że mogą pewnego dnia służyć swojemu krajowi na

najwyższym poziomie.” 

Marzec

15 marca przez amerykański Senat przeszła rezolucja potępiająca działania Władimira Putina

i nazywająca go zbrodniarzem wojennym. Tego dnia pojawiła się również rosyjska odpowiedź

na amerykańskie sankcje, gdzie na czarnej rosyjskiej liście znaleźli się Lloyd Austin, Hillary

Clinton i (przez pomyłkę) ojciec Prezydenta Bidena.

28 marca Gubernator Florydy Ron de Santis podpisał również ustawę nazywaną przez

Demokratów ustawą „Don’t say Gay”. Ustawa ta zakazuje dyskusji na temat orientacji

seksualnej i tożsamości płciowej z dziećmi młodszymi niż 3 klasa podstawówki. Regulacja

przez Republikanów nazwana „antygroomingową”, byłą szeroko komentowana przez

liberalną część strony politycznej, na której mówi się wprost o tym, że poprzez jej niejasny

tekst może ona uderzać w osoby nieheteroseksualne.
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Kwiecień 

7 kwietnia Senat amerykański jednogłośnie postanowił o zablokowaniu importu ropy, gazu i

węgla z Rosji, stając się tym samym niezależnym od otrzymywanych stamtąd dostaw. 

Również tego dnia pod głosowanie w Senacie, po długich przesłuchaniach, pod głos poddana

została kandydatura Ketanji Brown Jackson do SN, gdzie uzyskała ona poparcie 53 głosów

wobec 47 przeciw. W przeszłości tradycją było niemalże jednogłośne przyjmowanie nowych

kandydatów na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym, jednak w skutek zwiększonej

polaryzacji w ostatnich latach, tradycja ta odeszła w niepamięć, a głosowanie na nowych

sędziów stało się procesem znacznie bardziej upolitycznionym.

Kwiecień przyniósł również zmiany w prawie aborcyjnym niektórych stanów, co umocniło

trend obserwowany w ostatnich miesiącach. Oklahoma zdecydowała o całkowitym zakazie

aborcji w tym stanie, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia matki, a stan Kentucky, po

obaleniu weta Gubernatora przez legislaturę, wprowadził zakaz usuwania ciąży po

przekroczeniu 15 tygodnia, a także znaczne ograniczenie w dostępie do aborcji dla osób

niepełnoletnich. Kontrowersyjnym elementem regulacji jest również zakaz dokonywania

aborcji po upływie ww. okresu także w przypadku gwałtu i kazirodztwa.  

Również w kwietniu Ron de Santis, najprawdopodobniej w wyniku potępienia przez zarząd

Parku Disney World na Florydzie jego udziału w uchwaleniu wcześniej wspomnianej ustawy

dotyczącej zakazu wspominania o orientacji seksualnej wśród młodszych dzieci (Don’t say

gay), zapowiedział, że zgłosi do stanowej legislatury projekt, który spowoduje odebranie

specjalnego statusu autonomii parkowi rozrywki. Projekt ten zawierał między innymi

cofnięcie zgody na posiadanie przez resort własnego systemu przeciwpożarowego,

policyjnego, kontrolowania przez resort prawie 130 mil dróg, a także możliwości dowolnego

powiększania resortu o nowe hotele i resorty. Uważa się, że decyzja de Santisa jest również

motywowana chęcią kandydowania na Prezydenta USA z ramienia partii Republikańskiej w

2024 roku i wcześniejszego zapewnienia sobie rozpoznawalności. 

Maj 

2 maja magazyn Politico opublikował wyciek projektu uzasadnienia w sprawie Dobbs v.

Jackson Women's Health Organization, sugerujący, że nowa decyzja sądu uchyli precedensy

wyznaczone w sprawach Roe v. Wade i Planned Parenthood v. Casey i zmniejszy

ogólnokrajowy dostęp do aborcji. 
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Dzień później Sędzia Przewodniczący SN potwierdził autentyczność dokumentu i zarządził

rozpoczęcie śledztwa mającego na celu wyjaśnienie jak doszło do wycieku. Tysiące

Amerykanów wyszły na ulicę by zaprotestować przeciwko planowanej decyzji SN.

14 maja w Buffalo w Nowym Yorku dochodzi do kolejnej w tym roku strzelaniny, w wyniku

której zginęło aż 10 osób. 18-letni zabójca całość zamachu motywowanego nienawiścią

rasową transmitował na żywo na portalu Twitch. 

16 maja Sąd Najwyższy uznał jeden z artykułów ponadpartyjnej ustawy o prowadzeniu

kampanii wyborczych z 2002 roku za niekonstytucyjny, gdyż stosunkiem głosów 6 do 3 nie

powinno się wprowadzać górnej granicy personalnych pożyczek środków przeznaczonych na

kampanię jakiegokolwiek kandydata przez osoby fizyczne. Decyzja ta spotkała się ze

sprzeciwem liberalnych sędziów, którzy nie uważali ustawy za ograniczenie wolności słowa

wyborców, a jedynie regulację pozwalającą na ograniczenie korupcji. 

24 maja miała miejsce również jedna z najbardziej krwawych strzelanin w historii USA, gdzie

w wyniku otwarcia ognia w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie, zginęło 19 dzieci i 2

dorosłych. Po interwencji policji zastrzelono również 18-letniego sprawcę. Wiele źródeł

potępiło post factum akcję policji, która prawdopodobnie za długo czekała pod szkołą

zamiast wejść do budynku. 

Czerwiec

Czerwiec zaczął się od zakończenia śledzonego na bieżąco przez setki Amerykanów i ludzi na

całym świecie procesu Heard v. Depp. Decyzją sądu Johny Depp otrzymał odszkodowanie za

zniesławienie w wysokości 15 milionów dolarów, a Amber Heard w wysokości 2 milionów

dolarów. 

Niedługo potem były doradca Donalda Trumpa Peter Navarro został oskarżony przez

federalną ławę przysięgłych o pogardę dla Kongresu i przeciwstawianie się wezwaniu na

przesłuchaniewniosku o dostarczenie wskazanych dokumentów wydanemu przez Komisję

badającą wydarzenia z 6 stycznia 2021. Navarro w odpowiedzi nazwał Komisję pozorowaną i

działającą na rozkazy Białego Domu. 

8 czerwca odbyła się próba zamachu na życie Sędziego SN Bretta Kavanaugha poprzez

włamanie się do jego domu. Motywem była silna niezgoda z planowanym wyrokiem w

sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, a także niezgodą na rozluźnienie prawa do używania

broni w czasach rekordowej ilości strzelanin w ostatnim roku w USA. Sprawca został

aresztowany i mimo motywów, jego zachowanie zostało potępione przez Bidena.
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24 czerwca opublikowana została również decyzja obalająca dotychczasowe prawo

aborcyjne, gdzie w zgodnym z wcześniej wyciekłym uzasadnieniem w sprawie Dobbs v.

Jackson Women's Health Organization, ustalono, iż od tej pory regulacja prawa aborcyjnego

będzie należała jedynie do poszczególnych stanów, a ogólnokrajowe „prawo do aborcji” do 6

miesiąca ciąży zostało uchylone jako niemające podstawy w konstytucji.

Niedługo po kontrowersyjnej decyzji SN zaprzysiężona na stanowisko Sędzi została również

Ketanji Brown Jackson. 

Lipiec

19 lipca w wyniku udziału w protestach dotyczących sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa

aborcyjnego w USA, kilkunastu członków Izby Reprezentantów zostało aresztowanych.

Tego samego dnia, przez Senat przeszła ustawa potwierdzająca szacunek dla równości

małżeństwa, mająca na celu ochronę osób ze środowiska LGBT przed dyskryminacją, w

obawie przed obaleniem wyroku w sprawie Obergefell v. Hodges, krytykowanego przez

jednego z sędziów Sądu Najwyższego Clarence’a Thomasa w opinii towarzyszącej wyrokowi w

sprawie Dobbs. 

Ustawę oprócz wszystkich Demokratów zasiadających w Senacie poparło aż 47

Republikanów, co stanowiło pewne zaskoczenie, gdyż większość Republikanów głosująca

wraz z Demokratami jest rzadko spotykana.

Sierpień 

2 sierpnia Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów odwiedziła Tajwan stając się tym

samym najwyższą rangą urzędniczką Stanów Zjednoczonych odwiedzającą wyspę. Decyzja ta

została podjęta mimo sprzeciwu Prezydenta Bidena i Chin. Wizyta była utrzymywana w

tajemnicy do samego końca, a Chiny chwilę po jej rozpoczęciu ogłosiły, że Stany Zjednoczone

i Tajwan spotkają za to poważne konsekwencje. Pelosi oświadczyła jednak, że jej wizyta na

Tajwanie nie zmienia w żaden sposób aktualnie prowadzonej wobec Chin i Tajwanu polityki

USA. Mimo gróźb Chiny nie doprowadziły jednak do eskalacji. 

Dzień później w Senacie ratyfikowano wnioski Szwecji i Finlandii o dołączenie do NATO.

8 sierpnia FBI przeszukało po raz pierwszy rezydencję Donalda Trumpa w Mar-a-lago na

Florydzie szukając zabranych nielegalnie z Białego Domu pudełek z dokumentami, które

Trump niezgodnie z prawem zabrał do swojej rezydencji po zakończeniu prezydentury.

Znalezione dokumenty okazały się być opatrzone różnymi klauzulami tajności, niektóre z nich

miały usunięte odpowiednie oznaczenia, by trudniej było zweryfikować do jakiej

dokumentacji należały. 
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Po skonfiskowaniu dokumenty są weryfikowane przez służby w celu podjęcia decyzji gdzie

powinny trafić. 

Wrzesień

Sędzia federalna Aileen Cannon wydaje nakaz ujawnienia listy przedmiotów zabranych przez

FBI z rezydencji Trumpa w Mar-a-lago. Następnie 5 września, Sędzia wydaje zgodę na

nominowanie przez byłego prezydenta specjalnego komisarza, który razem ze służbami

będzie weryfikował skonfiskowane z rezydencji dokumenty. 

10 września w wyniku sukcesu antyzbrojeniowego lobby Visa, Mastercard i American Express

ogłaszają, że transakcje w wyniku których ktoś kupuje broń będą kierowane do innej kategorii

płatności i dzięki temu uczyni je to łatwiejszymi do namierzenia w przypadku potrzeby.

Zmiana ta jest znacząca, gdyż do tej pory każda zakupiona broń posiadała w systemie

bankowym kategorię „zwykłych zakupów”. Zmiana klasyfikacji może doprowadzić do

ograniczenia masowych zamachów podobnych do strzelaniny w Klubie Nocnym Pulse w

Orlando na Florydzie, gdzie w skutek zakupu broni i amunicji w jednym sklepie z bronią na

kwotę około 26.000 $ zginęło aż 49 osób.

Ron de Santis w formie politycznego widowiska wysłał 50 imigrantów z Florydy do

Massachusetts. Migrantom powiedziano, że trafią do Bostonu, gdzie czeka na nich pomoc,

tymczasem zostali przywiezieni do Martha Vineyard i pozostawieni sami sobie. Kilka dni

później wytoczyli oni zbiorowy pozew przeciwko Gubernatorowi Florydy, wskazując, że ich

przymusowa relokacja pozostaje w sprzeczności z 4 (prawo do nietykalności osobistej) i 14

(zasada równości w obronie praw) poprawką do Konstytucji. Po wylądowaniu, migranci

zostali rewokowani tymczasowo do ośrodka dla emigrantów na terenie Massachusetts,

natomiast Gubernator Florydy zapowiedział, że jest to jedynie pierwsze z planowanych

przesiedleń. 

Październik

Na początku października Prezydent Biden zdecydował się na ułaskawienie skazanych za

posiadanie lub używanie marihuany. Argumentował on, że zbyt często skazanie za zwykłe

posiadanie substancji prowadzi do ograniczenia równych szans w aplikowaniu do pracy czy

na studia.
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Wspomniał również, że pomimo tego, iż użycie tej substancji jest niemalże identyczne wśród

osób białych, czarnoskórych i Latynosów, te dwie ostatnie grupy są kilka razy częściej

aresztowane i skazywane za ich posiadanie. Jest to krok w stronę obiecywanej podczas

kampanii przez Bidena legalizacji marihuany. 

Komisja 6 stycznia podczas swojego ostatniego posiedzenia przed nowymi listopadowymi

wyborami przegłosowuje decyzję o wezwaniu na przesłuchanie byłego Prezydenta Donalda

Trumpa. Komisja argumentowała wezwanie czymś więcej niż potrzebą zwykłego poznania

faktów, ale też przede wszystkim koniecznością pociągnięcia go do odpowiedzialności przed

narodem amerykańskim. Decyzja była kluczowa, ze względu na groźby Republikanów,

zgodnie z którymi mieli oni doprowadzić do zlikwidowania Komisji w przypadku wygrania

kontroli nad Izbą Reprezentantów. 

Listopad

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem polityki amerykańskiej w listopadzie były kolejne

„wybory połówkowe” (Midterms). W wyniku wyborów obsadzono jak co dwa lata wszystkie

miejsca w Izbie Reprezentantów - 435 miejsc i około 1/3 składu Senatu - w zeszłorocznych

wyborach było to 35 miejsc. Mimo wcześniejszych złowrogich prognoz dla Demokratów

wskazujących na znaczne zwycięstwo Republikanów, czarny scenariusz nie ziścił się. W Izbie

Reprezentantów Republikanie zdobyli większość 223 głosów, z 218 do sprawowania kontroli

nad izbą. Mimo tego zwycięstwa oznacza to konieczność trzymania bardzo ścisłej dyscypliny

partyjnej wśród Republikanów. Może to stanowić problem zwłaszcza przy głosowaniach

dotyczących kontrowersyjnych, nie cieszących się jednolitym frontem głosowaniach.

Problemem może być zwłaszcza osiągnięcie potrzebnej większości dla wybieranego w

styczniu Spikera Izby. 

W Senacie sytuacja była nieco bardziej zaskakująca, gdyż frakcja demokratyczna cieszyła się

zyskiem jednego miejsca na rzecz Republikanów, co wraz z dwójką senatorów głosujących

razem z ich frakcją stanowi większość w Senacie. Co ciekawe, może to wpłynąć na obecną

aktywność Wiceprezydentki Kamili Harris, której obecność w Senacie do tej pory była

kluczowa na każdym posiedzeniu, gdyż w sytuacji patowej posiadała ona przeważający głos.

Ciekawym przypadkiem była również w tegorocznych wyborach Georgia, w której 6 grudnia

odbyła się druga tura wyborów na Senatora, którą wygrał Raphael Warnock z partii

demokratycznej
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W połowie listopada została również przegłosowana ustawa zakazująca stosowania umów

zobowiązujących do zachowania poufności (non-disclosure agreements) w przypadku

przestępstw o charakterze seksualnym. Ustawa jest ogromnym sukcesem ruchu #MeToo,

gdyż ułatwi ona możliwość zeznawania, oraz możliwości rozmów między pracownikami w

sytuacji pojawienia się przemocy seksualnej w ich miejscu pracy.

Grudzień

Na początku grudnia Joe Biden ugościł po raz pierwszy od chwili swojego wyboru z oficjalną

wizytą Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Dyskusje prowadzone podczas spotkania

dotyczyły współpracy zapewnianiu broni Ukrainie, ale także potencjalnych przyszłych

gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji. 

8 grudnia doszło do wymiany jeńców między USA, a Rosją. W jej wyniku do Ameryki wróciła

zawodniczka kobiecej ligi NBA Brittney Griner, skazana wcześniej w Rosji za posiadanie olejku

ze śladowymi ilościami oleju konopnego, a do Rosji wrócił handlarz bronią Viktor Bout.

Dzień później Kyrsten Sinema oficjalnie oświadczyła, że zmienia frakcję polityczną z

Demokratów na rzecz stania się Senatorką Niezależną. Senatorka z Arizony swoją decyzją

potwierdziła jedynie wcześniejsze poglądy zgodnie z którymi „nigdy nie ciała być częścią

środowiska partyjnego”. W przeciwieństwie do pozostałej dwójki senatorów niezależnych nie

zdecydowała się jednak na oficjalnej stanowisko zgodnie z którym głosowałaby z

Demokratami. Może to stanowić przełom w głosowaniach w Senacie od nowego roku, gdyż

Demokraci do tej chwili pewni swojej przewagi w Senacie wrócili do punktu wyjścia, gdzie

żadna z partii nie może spodziewać się pewnej przewagi. Mimo tego większość

komentatorów jest zgodnych co do tego, że jej decyzja wpłynie głównie na jej szanse

dotyczące reelekcji w 2024 roku, która z ramienia Demokratów i tak była dość niepewna, ze

względu na jej częste wątpliwości co do głosowania zgodnie z frontem partyjnym. 

Podsumowując, rok 2022 w USA obfitował w moc wydarzeń, głównie natury politycznej,

związanych pośrednio i niebezpośrednio z sytuacją międzynarodową, ale także rokiem

wyborczym. 

Nie brakowało w nim zaskakujących wydarzeń, zwłaszcza wśród nowych decyzji Sądu

Najwyższego i wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie. Z powodzeniem można stwierdzić, że kolejny

rok, w którym najprawdopodobniej zostaną ogłoszone kandydatury w prawyborach

partyjnych na stanowisko Prezydenta USA będzie przynajmniej równie ciekawy!
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W Kolumbii zakończony już rok 2022 podzielić można na dwa okresy. Pierwszy – do

czerwcowych wyborów prezydenckich, i drugi – po ogłoszeniu ich wyników. W ciągu

pierwszych sześciu miesięcy roku prezydent Ivan Duque kontynuował kurs polityczny

ostatnich lat – liberalne rozwiązania gospodarcze, próba zbrojnego pokonania grup

zbrojnych, czy też bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi (jedyny kraj w regionie,

będący stałym partnerem NATO). 

Dość trafnie pokazywało to zachowanie Bogoty w poszczególnych głosowaniach na forum

ONZ, potępiających rosyjską eskalację wojny na Ukrainie. Kolumbia, jako jedno z niewielu

państw latynoamerykańskich jednoznacznie potępiała działalność Moskwy w każdym z

głosowań. 

Wybory Prezydenckie w Kolumbii   

 

Regulacje na poziomie konstytucyjnym uniemożliwiały Duque ubieganie się o reelekcję.

Głównymi faworytami do zwycięstwa byli: mający na koncie liczne porażki w wyborach

prezydenckich Gustavo Petro popierany przez eklektyczną koalicję o nazwie Pakt Historyczny,

a także antyestabilishmentowy biznesmen Rodolfo Hernandez.

Po drugiej turze nieznacznie (50,5%) zwyciężył Petro, który tym samym stał się pierwszym

lewicowym prezydentem w historii tego kraju. Wynik wyborczy jednoznacznie podkreślał

głęboką polaryzację polityczną, która w przypadku Kolumbii oparta jest na kryterium

ideologicznym i terytorialnym. 

Najważniejszym celem, przyświecającym Petro w polityce wewnętrznej była redukcja

nierówności ekonomicznych w kraju. Do innych priorytetów należało zakończenie konfliktu

wewnętrznego, zwiększenie partycypacji ludności rdzennej i ochrona środowiska. 

Najważniejszą przyczyną zwycięstwa Petro była narastające w społeczeństwie zmęczenie

polityką państwa na wielu poziomach. Pierwszym z nich jest rosnąca chęć ograniczenia

przemocy, zarówno ze strony grup zbrojnych (zbyt powolna realizacja postanowień

porozumienia FARC-Rząd Kolumbii z 2016 roku), jak i aparatu państwowego; drugim

frustracja związana z narastającymi nierównościami ekonomicznymi, zwłaszcza po pandemii

COVID-19 (w 2021 roku 40% populacji znalazło się poniżej progu ubóstwa). 
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Doskonale obrazuje to drastycznie spadający poziom poparcia Ivana Duque, który u kresu

swojej kadencji cieszył się jedynie 20% społecznej aprobaty jego kadencji. Sytuację

wykorzystał Petro, który mając świadomość zmiany społecznej przeprowadził dużo

agresywniejszą kampanię wyborczą od poprzednich. Solidną podstawą wyniku wyborczego

było postrzeganie go korzystnie z powodu jego ideowości, doświadczenia (były burmistrz

Bogoty, czy senator), a także sukcesów w realizacji programów redukujących ubóstwo.   

W tym roku odbyły się też w Kolumbii wybory parlamentarne, w których zatriumfował

wspierający nowego prezydenta Pakt Historyczny.

 Reforma podatkowa 

 

Najważniejszym celem, przyświecającym Petro w polityce wewnętrznej jest redukcja

nierówności ekonomicznych w kraju. Podstawowym założeniem reformy podatkowej jest

wzmocnienie redystrybucji, tak aby w większym stopniu beneficjentami środków i usług

publicznych były najbiedniejsze grupy społeczne. 

Pierwszym obszarem, w którym dokonać ma się zmiana jest podwyższenie podatków od

majątku dla osób bogatych, zdefiniowanych jako zarabiających powyżej 2300 dolarów

miesięcznie. Usunięte zostaną również wszelkie ulgi podatkowe dla korporacji. Na przestrzeni

dwóch lat wysokość podatku podwyższona ma być z 10% do 30%. Co ciekawe podniesiony

ma być również podatek od konsumpcji słodkich napojów, przetworzonego jedzenia i

jednorazowych opakowań. Jest to ukłon w kierunku ochrony środowiska i zapobiegania

chorobom cywilizacyjnym

Zwiększona ma zostać także danina od gazu i benzyny. Oba te produkty stanowią 40,8%

eksportu kraju. Opłata ma zostać podwyższona do 10% dla surowców przeznaczonych na

eksport. 

Według prognoz Ministerstwa Finansów reforma wygenerować ma zyski o równowartości

1,3% PKB, zarówno w roku 2023 i 2024. Wzrosnąć mają zyski od korporacji, firm

energetycznych oraz producentów żywności. Z drugiej strony najważniejszy przedstawiciel

przedsiębiorców ANDI szacuje, że podatki od zysków biznesu wzrosnąć mają do 67%, co

byłoby najwyższym współczynnikiem na świecie. 

 Spodziewanymi efektami reformy będzie przede wszystkim znaczny wzrost inflacji, spadek

poziomu inwestycji zagranicznych, lecz z drugiej strony pozytywnie on wpłynie na środowisko

naturalne i redukcję rozwarstwienia społecznego. 
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Reforma prawa aborcyjnego 

 

Ważną z punktu widzenia społecznego była reforma regulacji dotyczących prawa do

przerywania ciąży. Od tego roku w Kolumbii zdepenalizowana została aborcja do 24 tygodnia

ciąży, co wcześniej było obwarowane spełnieniem pewnych dodatkowych warunków. 

Przykład kolumbijski jest elementem trendu liberalizacji tego obszaru w regionie.

Najsłynniejszym przykładem zmiany prawa jest Argentyna, a planowane są reformy w Chile. 

 

Zmiana strategii rozwiązania konfliktu wewnętrznego 

 

W kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego priorytetem było zerwanie ze strategią wojny

narkotykowej, obranej przez poprzedników o orientacji prawicowej. Jej podstawą jest

rezygnacja ze strategii opartej na stopniowym przejmowaniu terytoriów, kontrolowanych

przez kartele i jedyną aktywnie działającą grupą zbrojną FARC. 

 Reforma wiąże się też z rosnącym poparciem społecznym dla zmiany polityki, z powodu

nieefektywności poprzedniej koncepcji, która poskutkowała spadkiem bezpieczeństwa

wewnętrznego, wzrostem przemytu narkotyków i porażką w zapewnieniu gwarancji

bezpiecznej uprawy roli.

Warto zwrócić uwagę na wysoką wiarygodność Petro w tej kwestii, gdyż sam w przeszłości był

członkiem FARC. Mając jednocześnie doświadczenie w administracji, zdaje się być adekwatną

osobą do wypracowania porozumienia, ponieważ ma on zdolność interpretacji sytuacji z obu

perspektyw.  

26 października Kongres w Kolumbii zatwierdził plan zaprowadzenia w kraju pokoju, celując

w ograniczenie handlu narkotykami, nielegalnego niewolnictwa, degradacji środowiska, czy

przejmowaniu terytoriów przez poszczególne grupy zbrojne.

Sprzyjającym czynnikiem jest zmiana punktu widzenia ze strony Waszyngtonu. Z powodu

wzrostu znaczenia Chin i Rosji w regionie, Biały Dom wspiera uznanie zaprowadzenia pokoju

w kraju za sprawę priorytetową. Proces ten wspomagać będzie również czynnik regionalny w

postaci zmiany w relacjach z Caracas.
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Odnowienie kontaktów z Wenezuelą  

 

W 2019 roku Ivan Duque zerwał stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą. Spowodowane było to

nieuznaniem mandatu do sprawowania władzy przez Nicolasa Maduro.  

Zmianę kierunku o 180 stopni rozpoczęła administracja Gustavo Petro. Jest to proces ściśle

związany ze zjawiskiem „dezizolacji” Wenezueli. Główną przyczyną była oczywiście eskalacja

rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie. W konsekwencji Waszyngton zmuszony był do

złagodzenia postawy wobec Caracas z dwóch powodów: po pierwsze, zmniejszenia

politycznych wpływów Moskwy w regionie, po drugie, zyskanie dostępy do wenezuelskich

złóż ropy, które niwelować miało embargo na surowce energetyczne pochodzenia

rosyjskiego. 

Z kolei stricte z punktu widzenia Kolumbii odnowienie kontaktów z Wenezuelą nie było tylko

spowodowane bliskością ideologiczną Petro i Maduro. Sprawa miała również podłoże

pragmatyczne. Caracas przez wiele lat wspierało finansowo i logistycznie opozycyjne siły

zbrojne¸ mając na celu destabilizację dotychczas niechętnej reżimowi Maduro Kolumbii.

Zatem tylko odwilż w relacjach dwustronnych, umożliwić mogła wzmocnienie pozycji

negocjacyjnej rządu w stosunku do grup zbrojnych. 

Sprzyjającym czynnikiem była również zmiana postawy wenezuelskiej opozycji. Zrezygnowała

ona bowiem z prób negacji mandatu Maduro, na rzecz negocjowania procedur, mających

zapewnić konkurencyjność wyborów i zmianę rządów w drodze elekcji. Zwiększenie

kooperacji Bogoty z Caracas umożliwić ma również większą koordynację w eliminacji

„szlaków narkotykowych” prowadzonych nieczęsto przez oba kraje. 

11 sierpnia 2022 roku obie stolice ogłosiły odnowienie stosunków dyplomatycznych a nowym

ambasadorem Kolumbii w Caracas został Armando Benedetti. Przedstawicielem Wenezueli w

Bogocie został Felix Plasencia. 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza  

 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne podkreślają trendy, które determinowały zmiany

społeczne i preferencji politycznych. Co prawda wskaźnik PKB i per Capita rokrocznie wzrosły

(o 8,1% wskaźnik ogólny i 2,9% PKB dzielone na liczbę mieszkańców), jednak największym

problemem jest wciąż bardzo wysoki poziom nierówności dochodowych.
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Co prawda Indeks GINIEGO wskazuje na pewien spadek (w 2021 roku 54,2, czyli 11. wynik na

świecie, zaś rok później 51,3 i 12. pozycja), to wciąż należy on do najwyższych na świecie

ustępując tylko państwom afrykańskim i Brazylii. 

Kolumbia nie uniknęła globalnych zjawisk gospodarczych. Najważniejszym i najbardziej

odczuwalnym skutkiem jest drastyczny wzrost inflacji (z 3,5% w 2021 do 12,53% w 2022). Ale

o wzroście cen nie decydowały tylko światowe zjawiska. Istotny wpływ wywarły również

wzrost interwencjonizmu państwowego i późniejsze niż w Europie otwieranie sektora usług

po okresie lockdownów. Za pewien sukces należy uznać istotny spadek bezrobocia z 14,34%

do 9,9%. Skutkiem jest delikatne zmniejszenie liczby osób znajdujących się poniżej progu

ubóstwa o 1 punkt procentowy. 

Wyzwaniem stojącym przed Bogotą będzie stan finansów publicznych. Na przestrzeni roku

znacznie wzrósł dług publiczny z 111 miliardów dolarów do 208. Jest to spowodowane nie

tylko polityką rządu, lecz również tąpnięciami kursu dolara w mijającym roku. Za sukces

należy uznać obniżenie deficytu budżetowego z 9,4 mln dolarów na rok 2021, do 5,8 mln w

roku ubiegłym. 
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Rok 2022 był pełen wydarzeń w Brazylii. Był to rok wyborów prezydenckich i wielu protestów.

Brazylia doświadczyła też szeregu katastrof naturalnych i klimatycznych, spowodowanymi

przez deszcze, wylesienie Amazonii i suszę. W tym podsumowaniu zostanie przedstawionych

kilka ważnych sytuacji które wydarzyły się w Brazylii w 2022 r. 

Strzelanina w Vila Cruzeiro

21 osób zostało zastrzelonych, a jedenaście rannych podczas policyjnego nalotu na fawelę

Vila Cruzeiro w Rio de Janeiro w czerwcu b.r., mającego na celu ujęcie przywódców organizacji

zajmującej się handlem narkotykami. Oświadczenie wydane przez policję mówi, że

funkcjonariusze zostali ostrzelani podczas przygotowań do wkroczenia na teren faweli i że

jeden mieszkaniec został zastrzelony na miejscu. Lokalna prasa podała, że osobą tą była 41-

letnia kobieta trafiona przez zabłąkaną kulę. Policja powiedziała, że pozostali zabici to

podejrzani członkowie gangu, którzy nie zastosowali się do poleceń przeprowadzających

operację i otworzyli ogień do policji z broni automatycznej. Liczba ofiar śmiertelnych stawia

ten incydent wśród najbardziej śmiercionośnych operacji policyjnych w Rio w najnowszej

historii. Ma to miejsce rok po największym nalocie na fawelę Jacarezinho, w wyniku którego

zginęło 28 osób, co wywołało zarzuty o nadużycia i doraźne egzekucje.

Strzelanina wywołała protesty miejscowej ludności, a także wznowiła debatę na temat

właściwego użycia siły przez policję w Rio. Na początku tego roku brazylijski Sąd Najwyższy

ustanowił szereg warunków, na jakich policja może przeprowadzać naloty w fawelach, co ma

ograniczyć liczbę zabójstw dokonywanych przez policję i łamanie praw człowieka. Sąd orzekł,

że siła powinna być używana tylko w sytuacjach, w których wszystkie inne środki zostały

wyczerpane i gdy jest to konieczne do ochrony życia, a także dał policji 180 dni na

zainstalowanie urządzeń do nagrywania audio i wideo na swoich mundurach i pojazdach.

Nalot odbył się także pomimo wydanego w czerwcu 2020 roku przez Sąd Najwyższy zakazu

operacji antynarkotykowych w gęsto zaludnionych fawelach Rio de Janeiro w innych niż

"absolutnie wyjątkowych" okolicznościach podczas pandemii koronawirusa. Orzeczenie to

miało na celu uniknięcie dalszego nadwyrężania zdrowia publicznego i służb humanitarnych.
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Badania z maja 2022 roku przeprowadzone przez naukowców z brazylijskiego Uniwersytetu

Federalnego Fluminense wykazały, że od 2007 do 2021 roku policyjne naloty w Rio de Janeiro

doprowadzały średnio do trzech masowych zabójstw (w których giną co najmniej trzy osoby)

miesięcznie, co wskazuje na dużą wagę tego problemu. 

Zabójstwo Bruno Pereiry i Doma Phillipsa

5 czerwca brytyjski dziennikarz Dom Phillips i rdzenny aktywista Bruno Pereira zaginęli w

dolinie Javari, w stanie Amazonas podczas wyprawy w celu spotkania się z rdzennymi

społecznościami w regionie. Region Vale do Javari, który obejmuje ogromny rezerwat

rdzennych mieszkańców o tej samej nazwie został niedawno nazwany najbardziej brutalnym

regionem kraju, gdzie nielegalni drwale, rybacy, kłusownicy i handlarze narkotyków walczą o

przejęcie ziemi lub splądrowanie zasobów rdzennych grup mieszkających tam.

Po dziesięciu dniach odnaleziono ich ciała. Ekspertyza wykazała, że Bruno Pereira został

zabity dwoma strzałami w okolice brzucha i klatki piersiowej oraz jednym w głowę. Dom

Phillips natomiast zmarł po postrzale w brzuch. Sprawa, o międzynarodowych reperkusjach,

pozostaje bez procesu, mimo aresztowania podejrzanych.  

Zniknięcie wywołało silne międzynarodowe wzburzenie i presję na podjęcie działań, a z

pomocą miejscowej ludności rdzennej władze zlokalizowały ciała zabitych ukryte w lesie.

Mężczyźni zostali zabici 5 czerwca, gdy ich łódź płynęła w górę rzeki Itaquaí, gdzie wpadli w

zasadzkę rybaków, których Bruno podejrzewał o połów chronionych zasobów żółwi i

pirarucu, jednej z największych na świecie ryb słodkowodnych. Mordercy, wściekli na Pereirę

za próbę powstrzymania ich nielegalnych połowów, zaciągnęli ich ciała do lasu i zakopali. 

Po powolnej reakcji, brazylijska policja, przy pomocy miejscowej ludności, podjęła działania i

trzy osoby znalazły się w więzieniu, oczekując na proces w związku z zabójstwami - Amarildo

da Costa Oliveira, rybak, który według policji przyznał się do zabicia dwóch ofiar, jego brat,

Oseney da Costa, oraz trzeci mężczyzna, Jeferson da Silva Lima, który został zidentyfikowany

jako możliwy pomysłodawca zbrodni (został zwolniony z aresztu w październiku i obecnie

przebywa w areszcie domowym). 
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Morderstwa, w połączeniu z rosnącą świadomością kryzysu klimatycznego, doprowadziły do

ponownego zwrócenia uwagi w mediach państwowych i zagranicznych na Amazonię, a nawet

- według niektórych źródeł - przyczyniły się do porażki Bolsonaro w październikowych

wyborach. Wiele osób miało nadzieję, że wraz z oburzeniem wywołanym tą tragedią, na

horyzoncie pojawią się zmiany, zwłaszcza po ostatnich wyborach. Niestety, kiedy mamy do

czynienia z tak skorumpowanym systemem jaki jest w Brazylii, zmiana prezydenta jest

skuteczna tylko do pewnego stopnia i jasne jest, że Lula będzie miał wiele do zrobienia, aby

utrzymać swoją obietnicę ochrony Amazonii. Korupcja, tuszowanie sprawy, niebezpieczne

gangi i często łamiąca prawo policja są częścią problemu, który dotyczy tego morderstwa.

Należy mieć nadzieję, że ta straszna zbrodnia nie zostanie zapomniana i że zarówno Dom

Phillips jak i Bruno Pereira doczekają się sprawiedliwości, na którą zasługują. 

Wybory prezydenckie 

Miesiąc październik upłynął pod znakiem wyborów prezydenckich. Pierwsza tura odbyła się 2

października. Około godziny 21:30, po podliczeniu 96,93% głosów, potwierdzona została

druga tura pomiędzy kandydatami na prezydenta Luizem Inácio Lulą da Silvą i Jairem

Bolsonaro. 30 października Luiz Inácio Lula da Silva został wybrany na kolejnego prezydenta

Brazylii. Lula otrzymał ponad 60 milionów głosów, najwięcej w historii Brazylii, bijąc swój

własny rekord z 2006 roku. Jednak mimo ogromnej frekwencji jego zwolenników, zwycięstwo

odniósł wąskim marginesem - Lula zdobył 50,90% głosów, a Bolsonaro 49,10% - jak wynika z

danych brazylijskiego urzędu wyborczego. Pod wieloma względami wynik ten jest został

okrzyknięty w wielu mediach jako triumf brazylijskiej demokracji.

Zwycięstwo 76-letniego polityka oznacza powrót lewicy do władzy w Brazylii i powrót Luli, po

tym jak seria zarzutów korupcyjnych doprowadziła do jego uwięzienia na 580 dni. Wyroki te

zostały później unieważnione przez Sąd Najwyższy, co otworzyło mu drogę do ubiegania się o

reelekcję.

Lula obejmie rządy w kraju nękanym przez rażące nierówności społeczne, który wciąż walczy

o odzyskanie równowagi po pandemii Covid-19. Około 9,6 mln nowych osób znalazło się

poniżej granicy ubóstwa w latach 2019-2021, a poziomy alfabetyzacji i frekwencji w szkołach

spadły. Lula twierdzi, że jego priorytetem jest pomoc biednym. Obiecał rozszerzyć transfery

pieniężne, umorzyć długi i uruchomić wielki program infrastrukturalny, aby pobudzić wzrost

ekonomiczny i zapewnić miejsca pracy.
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Lula zobowiązał się do "odbudowy Brazylii", czyli przywrócenia usług publicznych

nadszarpniętych przez lata niedoinwestowania, wykorzystania brazylijskich zasobów paliw

kopalnych do obniżenia krajowych cen energii i walki z inflacją oraz pomocy milionom

Brazylijczyków zmagających się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Przyszły prezydent będzie również musiał zmierzyć się z głęboko podzielonym narodem i

pilnymi problemami środowiskowymi, w tym szalejącym wylesieniem w Amazonii. Przed

wyborami większość lokalnych gazet donosiła, że los Amazonii spoczywa na wyborach.

Eksperci twierdzili, że kontynuacja niszczenia Amazonii pod rządami prezydenta Jaira

Bolsonaro może doprowadzić największy na świecie las deszczowy do nieodwracalnego

punktu krytycznego. Z kolei zwycięstwo byłego prezydenta Luli, za którego pierwszych

kadencji nastąpił gwałtowny spadek deforestacji, może tę sytuację poprawić.

Bolsonaro nie wypowiadał się publicznie przez prawie 48 godzin po potwierdzeniu

zwycięstwa Luli przez brazylijskie władze wyborcze. Jednak podczas milczenia prezydenta,

jego zwolennicy zaczęli protestować w jego imieniu, wzywając do interwencji wojskowej, aby

uniemożliwić Luli objęcie urzędu. Tysiące kierowców ciężarówek zablokowało w tygodniu po

wyborach ponad 300 autostrad w 23 spośród 26 stanów brazylijskich. Chociaż administracja

Bolsonaro powiedziała, że będzie współpracować przy przekazywaniu władzy, lider Partii

Liberalnej nie przyznał się jednoznacznie do przegranej w wyborach 30 października. W

proteście tysiące jego zwolenników zebrały się w koszarach wojskowych w całym kraju,

prosząc armię o wkroczenie, gdyż twierdzą oni, że wybory zostały sfałszowane.

Po wyborach Partia Liberalna Bolsonaro złożyła skargę na wyniki wyborów w połowie

listopada, twierdząc, że niektóre elektroniczne maszyny do głosowania były wadliwe i wybory

w tych miejscach powinny zostać unieważnione. Szef brazylijskiego Sądu Wyborczego

Alexandre de Moraes odrzucił zaskarżenie wyborów prezydenckich. W orzeczeniu Moraes

określił skargę jako "obraźliwą" dla norm demokratycznych, dodając, że ma ona na celu

zachęcenie ruchów przestępczych i antydemokratycznych.

Zamieszki po wyborach

Prezydent Bolsonaro, były kapitan armii, przez ostatni rok dawał do zrozumienia, że nie

zaakceptuje przegranej w tych wyborach. Jego sztab wielokrotnie twierdził, bez dowodów, że

brazylijski elektroniczny system głosowania jest podatny na oszustwa.
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Bolsonaro został pokonany w wyborach, ale niektórzy z jego zwolenników odmawiają

uznania porażki prezydenta. Zwolennicy ustępującego prezydenta próbowali na początku

grudnia zaatakować siedzibę policji federalnej w Brasílii. Zamieszki nasiliły się po tym, jak

policja aresztowała pro-bolsonarowskiego przywódcę rdzennego plemienia z Amazonii José

Acácio Serere Xavante. Policja powiedziała, że protestujący próbowali wtargnąć do budynku

policji federalnej, gdzie przetrzymywany był Xavante. Ponadto, podpalili oni pojazdy na ulicy

po tym, jak jeden z protestujących został aresztowany za podżeganie do przemocy w celu

zapobieżenia zaprzysiężeniu Luli. Policja użyła granatów ogłuszających i gazu łzawiącego by

ich rozproszyć.

26 grudnia aresztowano mężczyznę zainspirowanego wcześniejszymi wezwaniami Bolsonaro

do odrzucenia wyników wyborów, który próbował podłożyć bombę w proteście przeciwko

wynikom drugiej tury. Próba podłożenia bomby w pobliżu międzynarodowego lotniska w

Brasílii została udaremniona przez policję. 

Brazylijska policja aresztowała 29 grudnia co najmniej 4 osoby, a dzień później

przeprowadziła ogólnokrajowe naloty w ramach śledztwa w sprawie domniemanej próby

zamachu stanu podczas zamieszek zwolenników Jaira Bolsonaro. Operacje te miały miejsce

na kilka dni przed inauguracją Luli, która odbędzie się 1 stycznia. Naloty wynikały z

zamieszek, które odbyły się 12 grudnia, w dniu, w którym zwycięstwo Luli zostało

potwierdzone przez Sąd Wyborczy. Policja federalna powiedziała, że ma do wydania 32

nakazy przeszukania i aresztowania. Domniemane przestępstwa obejmują rozbój

kwalifikowany, podpalenia, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i próbę zamachu

stanu.

Wobec rosnących obaw o zagrożenie bezpieczeństwa w trakcie inauguracji Luli 1 stycznia w

stolicy, Sąd Najwyższy zakazał w tym tygodniu zarejestrowanym posiadaczom broni palnej

noszenia jej w Brasílii do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta. W orzeczeniu, które

tymczasowo zawiesza licencje zarejestrowanych posiadaczy broni, sędzia Alexandre de

Moraes napisał, że grupy przestępcze popełniały w ostatnich tygodniach przestępstwa

przeciwko praworządności, dlatego trzeba było zadbać o bezpieczeństwo publiczne poprzez

tymczasowy zakaz posiadania broni palnej.
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Od kilku lat w Meksyku ponurą tradycją jest, że każdy kolejny rok jest jeszcze krwawszy od

poprzedniego. Wojna narkotykowa trwa już od 17 lat, gospodarka dopiero zaczyna zbierać

się po pandemii COVID-19. Do tego trzeba dodać niepokoje społeczne, wotum nieufności

wobec Andresa Manuela Lopeza Obradora, zabójstwa dziennikarzy, afery korupcyjne. Krótko

mówiąc: Witamy w Meksyku, mi casa es tu muerte…

GOSPODARCZA ODWILŻ PO COVIDZIE

Stany Zjednoczone Meksyku na koniec 2022 roku zanotowały wzrost PKB na poziomie 3.3%.

Choć zasadniczo jest to wynik dobry, a meksykańska gospodarka została wskazana jako

jedna z wiodących pod względem rozwoju przez brytyjski „The Economist”, to warto

zauważyć, że jest to zrównanie stanu gospodarczego z 2019 roku. Lata 2020-2021 były

najtrudniejszym okresem gospodarczym dla Meksyku w XXI wieku. Inflacja mimo dość

wysokiego poziomu 6.8% wzrostu cen konsumpcyjnych jest nadal jedną z wolniej rosnących

wśród państw analizowanych przez The Economist. Średnia cena akcji spadła o 0.9%, a udział

długu w PKB spadł o 0.7%. 

Z pozoru dobre wskaźniki rozwojowe gospodarki nie powinny jednak wprowadzać w nazbyt

optymistyczny nastrój. Wśród wyróżnionych gospodarek były także te śródziemnomorskie.

Ogólnie rzecz biorąc zadowalające wyniki gospodarcze tych państw spowodowane były tym,

że kraje takie, jak Hiszpania czy Włochy, podobnie jak Meksyk, ciężko przechodziły przez

pandemię COVID-19. Wysoki wskaźnik rozwoju oznaczać tu może zatem także potrzebę

szybkiego nadrabiania niewątpliwie dużych strat z lat poprzednich. Prezydent Meksyku stara

się jednak szukać pozytywów i podkreśla bardzo dobre wyniki gospodarcze państwa. „Rok

2023 będzie jeszcze lepszy [..] Meksyk jest na liście krajów, które mają największe atuty do

inwestowania. Wyprzedziliśmy nawet Stany Zjednoczone Ameryki”. Jednak wysoka, szósta

pozycja w rankingu The Economist pod względem rozwoju gospodarczego wcale nie musi

oznaczać tak silnego miejsca na świecie. 
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Brane pod uwagę były jedynie 34 państwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ponadto The Economist w swoich obliczeniach zatrzymał się na III kwartale 2022 roku,

podczas gdy w kwartale IV wzrost gospodarczy Meksyku uległ stagnacji, a Bank Meksyku

prognozuje wzrost o 2.9% w całym roku. Do tego prognozy wzrostu na 2023 rok są regularnie

obniżane. Choć inflacja ma być w nowym roku niższa, to wskazuje się jednak na wysokie

ryzyko recesji. Gabriela Siller, dyrektor analizy ekonomiczno-finansowej w Banco Base

twierdzi, że oczekuje się spowolnienia gospodarczego w Meksyku oraz 50% ryzyka

wystąpienia recesji. Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki

Łacińskiej i Karaibów oszacowała, że meksykańska gospodarka wzrośnie w 2023 roku 

 o zaledwie 1.1%. 

WOJNA NARKOTYKOWA POWOLI STAJE SIĘ WEWNĘTRZNYM PROBLEMEM MEKSYKU

Mijają dwa lata od złapania Salvadora Cienfuegosa, czyli jednej z największych afer

korupcyjnych w historii Meksyku oraz afery, która podważyła amerykańsko-meksykańską

współpracę w dziedzinie walki z kartelami narkotykowymi. O „El Padrino” przeczytać możecie

więcej w artykule poświęconym wojnie narkotykowej (http://diplomacy.pl/pl/blog/item/527-

w-swiecie-malverde-15-rok-wojny-narkotykowej-w-meksyku). Od tamtego czasu relacje

ulegały jedynie coraz poważniejszemu pogorszeniu, prowadząc finalnie do rozwiązania przez

AMLO porozumienia „Merida”, na mocy którego opierała się wymiana informacji

wywiadowczych Stanów Zjednoczonych Ameryki i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

Lopez Obrador oskarżył także DEA (Drug Enforcement Agency) o fabrykowanie dowodów

przeciwko Cienfuegosowi. Od tamtego czasu kartele stały się jeszcze bardziej agresywne, a

Stany Zjednoczone zostały zalane falą fentanylu z Meksyku, która w ostatnim roku

doprowadziła do śmierci 107 tysięcy osób. 

Prezydent Andres Manuel Lopez Obrador kontynuując swoją strategię „hugs, not bullets”

osłabił wewnętrzne struktury porządkowe, z roku na rok ginie coraz więcej osób, w tym

dziennikarzy. Meksyk od kilku lat pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych miejsc do pracy

dziennikarzy na świecie. W wojnie narkotykowej giną jednak przede wszystkim cywile. W

samym roku 2022 odnotowano wiele masowych strzelanin oraz przymusowych wysiedleń

ludności. Przykładowo podczas strzelaniny w Las Tinajas zainicjowanej przez dwa

rywalizujące ze sobą kartele zginęło 20 osób, w tym trzy kobiety, a podczas masakry w Celaya

zginęło 11 osób, w tym osiem kobiet. To jedne z wielu takich incydentów, które przez Meksyk

przewijają się od 2006 roku. 
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Rząd Donalda Trumpa oddał Meksykowi inicjatywę w kontroli ruchu migracyjnego na granicy,

a gabinet Joe Bidena nie wykazuje póki co większego zainteresowania południowym

sąsiadem. Do tego dochodzi antyamerykańska polityka prezydenta AMLO oraz poparcie dla

„marea rosa”, zjawiska przejmowania przez ugrupowania lewicowe władzy w Ameryce

Południowej (zwykle ugrupowania te są także niechętne współpracy z USA).

TRZĘSIENIE ZIEMI W MICHOACAN

We wrześniu 2022 roku infrastruktura w stanie Michoacan została sparaliżowana przez

trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.7 stopni w skali Richtera Trzęsienie ziemi miało głębokość

16,9 km, co skutkowało maksymalną intensywnością VIII (poważna) w zmodyfikowanej skali

intensywności Mercalli. USGS poinformowało, że epicentrum znajdowało się 37 km na

południowy wschód od miasta Aquila (w pobliżu gminy Coalcomán). W kilku stanach zginęły

dwie osoby, a co najmniej 35 zostało rannych. Wstrząs wtórny o sile 6,8 nawiedził 22

września, powodując trzy kolejne zgony. Trzęsienie ziemi miało miejsce przypadkowo 

 w 37. rocznicę trzęsienia ziemi w Meksyku w 1985 r., w którym zginęło około 10 000 osób,

oraz w piątą rocznicę trzęsienia ziemi w Puebla w 2017 r., które nawiedziło stan Puebla i

zabiło 370 osób. Krajowe ćwiczenia w zakresie trzęsienia ziemi odbyły się krótko po południu,

mniej niż godzinę przed uderzeniem.

PRÓBA ODWOŁANIA PREZYDENTA Z URZĘDU

10 kwietnia 2022 roku na terytorium całego państwa przeprowadzono referendum. Jego

treść brzmiała: Czy zgadza się Pan, że Andres Manuel Lopez Obrador, prezydent

Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, powinien zostać odwołany z mandatu z powodu

utraty zaufania lub, że powinien nadal sprawować urząd prezydenta Republiki do końca

swojej kadencji? Należy w tym miejscu przypomnieć, że prezydentura trwa w Meksyku 6 lat i

nie można o ten urząd ubiegać się ponownie. Andres Manuel Lopez Obrador został

prezydentem w 2018 roku. Co za tym idzie, kadencję kończy w roku 2024. Aby decyzja o

odwołaniu była ważna, musi ona nie tylko zostać przegłosowana w referendum, którego

frekwencja musi przekroczyć 40%. W rzeczywistości nie przekroczyła ona 18%. Spośród 93

milionów obywateli uprawnionych do głosowania, do urn poszło 16.5 miliona. Warto dodać,

że referendum zostało przeprowadzone z inicjatywy AMLO, a jego wynik (93.45% przeciwko

odwołaniu) ma świadczyć o legitymizacji władzy i zaufaniu społecznym. 
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Opozycja wskazuje jednak, że owe referendum było procesem pokazowym, a na konsultacje

społeczne przeznaczono niecałą połowę planowanych środków. Do tego duża część opozycji

zbojkotowała referendum, czego wynikiem była tak niska frekwencja. Jedno jest pewne –

rozliczenie AMLO z rządów nastąpi dopiero za dwa lata. 
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Dobiegający końca rok upłynął w Chile pod znakiem 3 istotnych kwestii: pierwszego roku

prezydentury Gabriela Borica, prac nad nową konstytucją oraz prób zmniejszenia liczby

imigrantów.

Pierwszy rok prezydentury Gabriela Borica

Jeszcze pod koniec 2021 roku w Chile został wybrany nowy prezydent. Gabriel Boric,

przedstawiciel lewicy w swoich obietnicach wyborczych obiecywał, że będzie prezydentem

wszystkich obywateli Chile, będzie ich jednoczył oraz zwalczy ubóstwo, nierówności i

“przywileje nielicznych”. Przyrzekał również, że zajmie się zmianami klimatu oraz zapewniał o

swoim poparciu i zaangażowaniu w proces prac nad nową konstytucją. To ostatnie było i jest

dla wielu kluczową kwestią, gdyż będzie ona wieńczyła okres przemian. Gabriel Boric został

zaprzysiężony 11 marca 2022 roku. 

Już w pierwszych dniach jego prezydentury ukazało, że nie wszystkie obietnice będzie można

spełnić od razu. Kiedy Gabriel Boric kandydował i wygrał wybory na prezydenta media

określały go tylko i wyłącznie jako przedstawiciela lewicy. Obecnie coraz częściej określany

jest jako centrolewicowy polityk. Wpływ na to miał fakt, że początek jego prezydentury

przypadł na czas bardzo trudny, gdyż gospodarka Chile została spowolniona (mimo, iż jest

drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką Ameryki Południowej), kraj zmaga się z inflają

(która na początku prezydentury Borica wynosiła 9,4% to obecnie urosła ona do 13,3%) a

południe państwa jest wciąż pełne niepokojów społecznych. Wszystkie te wyzwania w

ostateczności pchnęły Gabriela Borica w stronę politycznego centrum. Ta zmiana nie podoba

się wielu lewicowym członkom jego koalicji. 

W kwietniu Gabriel Boric zaproponował plan naprawy gospodarczej o wartości 3,7 miliarda

dolarów. Plan ten zawierał 24 środki mające na celu pobudzenie gospodarki po pandemii

COVID-19 i stworzenie pół miliona miejsc pracy. W maju zatwierdzono część planu dotyczącą

podwyżki płacy minimalnej z 413 do 472 dolarów miesięcznie. 
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Niektóre środki opisane w planie naprawy gospodarczej wymagają zatwierdzenia przez

Kongres a inne jedynie zatwierdzenia przez władzę wykonawczą. Prezydent zapowiedział

wprowadzenie nowych podatków dla osób o wysokich dochodach i firm z sektora

wydobywczego.

Już od 2020 roku w polityce wewnętrznej Chile jednym z ważniejszych problemów jest

konflikt z rdzenną grupą Mapuche na południu kraju. Ta mniejszość etniczna organizowała

demonstracje na rzecz obrony własnej autonomii na dużą skalę, do których tłumienia

poprzednik Borica wysłał wojsko. Gabriel Boric w swoich obietnicach wyborczych obiecywał,

że doprowadzi do porozumienia z Mapuche. Jednak gdy odwiedzająca południową część

kraju minister spraw wewnętrznych została ostrzelana, a następnie miała miejsce seria

podpaleń to prezydent wycofał się z tej obietnicy. Boric na nowo wprowadził w regionie stan

wyjątkowy i wprowadził tam wojsko.

Gdy Boric obejmował urząd prezydenta wskaźnik jego poparcia wynosił 50%, jednakże w

trakcie 2022 roku spadał i w październiku wynosił już poniżej 25%[1]. Według danych Statista

wśród poszczególnych grup wiekowych prezydent cieszy się największym zaufaniem ponad

30% w grupie 18-30 lat. W innych grupach wiekowych poparcie to jest o wiele mniejsze.

Obecnie wielu obywateli zarzuca mu trudności z rozwiązywaniem problemów gospodarczych,

bezpieczeństwa i wysoką przestępczość.

Projekt nowej konstytucji

Przez 10 miesięcy 154 przedstawicieli delegowanych do konwencji konstytucyjnego

pracowało nad projektem nowej konstytucji. w dniu 13 maja 2022 roku przedstawili oni

projekt nowej ustawy zasadniczej. Projekt ten był wręcz historyczny, gdyż znalazło się w nim

ponad 100 praw konstytucyjnych - więcej niż w jakiejkolwiek innej konstytucji. Nowa

konstytucja, jeśli weszłaby w życie byłaby najdłuższą ustawą zasadniczą liczącą 499 artykułów.

Szczególną uwagę poświęcono grupom dotychczas marginalizowanym takim jak kobiety,

ludność tubylcza oraz niepełnosprawni. 

Projekt konstytucji wprowadza parytet płci w rządzie i wszystkich podmiotach publicznych

oraz legalną aborcję. Wprowadza również powszechną opiekę zdrowotną oraz tworzy

krajowy system edukacji, który centralizuje wszystkie instytucje edukacyjne i wzywa do

bezpłatnej edukacji publicznej na każdym poziomie.
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Związki zawodowe mają otrzymać prawo do strajków, a grupy tubylcze większą autonomię.

Nowe prawa dotyczące środowiska, zwierząt i natury mają gwarantować, że ziemia, woda i

zasoby powietrza kraju pozostają chronione i dostępne dla wszystkich. Projekt nowej

konstytucji wprowadza konstytucyjne prawo do mieszkania, edukacji, świadczeń

emerytalnych, dostępu do internetu, urządzeń sanitarnych i opieki „od narodzin do śmierci”.

Konstytucja znosiła by również Senat i wprowadziłaby w jego miejsce Izbę Regionów.

W dniu 4. września 2022 roku zostało przeprowadzone referendum konstytucyjne, które

odrzuciło projekt konstytucji. 62% głosujących opowiedziało się za jej odrzuceniem. 

Społeczeństwo Chile obawiało się kosztów jakie wprowadzenie tej konstytucji miałoby dla

państwa oraz jej zdecydowanie lewicowego charakteru. Prezydent Gabriel Boric zapowiedział,

że powstanie nowy projekt konstytucji.

Próba zmniejszenia liczby imigrantów 

W 2020 roku liczba imigrantów w Chile wynosiła 1,5 miliona, co stanowiło prawie 10% ogólnej

populacji kraju. Chile jako jeden z najszybciej rozwijających się krajów w Ameryce

Południowej jest miejscem docelowy imigrantów z regionu. W kwietniu 2021 roku

opublikowano ustawę o migracji i cudzoziemcach, której celem jest zmiana regulacji

migracyjnych w Chile. Ustawa ta ustanowiła odroczone wejście w życie i ostatecznie weszła w

życie 12 lutego 2022 roku. Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadziła ta ustaw jest

próba likwidacji „turystyki zarobkowej”, która polegała na tym, że cudzoziemcy wjeżdżali jako

turyści, a następnie zmieniali swój status na rezydentów. Od 12 lutego wszyscy cudzoziemcy,

którzy chcą zamieszkać w Chile, muszą złożyć wniosek wizowy przed wjazdem do Chile.

Utworzono nowe kategorie zezwoleń na pobyt. Ustawa wprowadziła również więc uprawnień

do przeprowadzania procesów deportacyjnych dla osób, które wjechały do kraju nielegalnie.
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Wstęp

 

Rok 2022 upłynął w Peru, czwartym najludniejszym kraju Ameryki Południowej, pod znakiem

pogłębiającej się niestabilności społeczno-gospodarczej i zawirowań politycznych. Cały ciąg

zdarzeń na przestrzeni minionego roku wymaga bardziej szczegółowego opisu i analizy, aby

wyjaśnić przyczyny wydarzeń, do których doszło w końcu roku i które doprowadziły do

głośnego obecnie nie tylko w Ameryce Łacińskiej odsunięcia z urzędu i umieszczenia w

areszcie byłego już prezydenta kraju Pedro Castillo.

Katastrofa ekologiczna u wybrzeży Peru

 

W styczniu peruwiańskie władze poinformowały, że wyciek ropy u pacyficznych wybrzeży

kraju spowodował „największą katastrofę ekologiczną” ostatnich lat. W związku z tym

ogłoszony został 90-dniowy stan wyjątkowy dotyczący przybrzeżnych terenów Limy. Z

rafinerii La Pampilla wyciekły ogromne ilości tego surowca po tym, jak uszkodzeniu uległ

najpierw będący w trakcie rozładunku tankowiec, a następnie podwodny rurociąg i jego

kolektory końcowe. Skażonych zostało wówczas 1,8 km² plaż i 7,1 km² morza. Tankowiec

został, jak tłumaczył zarząd rafinerii, uderzony najprawdopodobniej przez fale wywołane

przez erupcję podwodnego wulkanu na archipelagu Tonga. Niestety, ekipa ustalająca

przyczyny zdarzenia, spowodowała kolejny wyciek ropy. 

 La Pampilla znajdująca się około 30 km na północ od Limy, tuż przy mieście Ventanilla, jest

własnością hiszpańskiej firmy naftowej Repsol. Jest to największa rafineria w Peru,

zaspokajająca ponad połowę lokalnego rynku paliw.

 Przedsiębiorstwo podało wyliczenia, według których rozlana ropa stanowiła równowartość

10396 baryłek, po zrewidowaniu szacunków rządowych, które określiły ich liczbę na 11900

(wcześniej firma informowała o 6 tys. baryłek). Władze zamknęły zanieczyszczone plaże i

rozpoczęły akcję usuwania martwych zwierząt. 

 Urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych Peru wezwali hiszpańskiego operatora do

wypłaty odszkodowań. Przedsiębiorstwo zaprzeczyło jednak odpowiedzialności za wyciek.

Firma początkowo twierdziła, że został on spowodowany przez „nagłe i nadzwyczajne

anomalne fale wytworzone przez erupcję wulkanu w Tonga”. 
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Później zrzuciła winę na załogę tankowca. Prokuratura jednak rozpoczęła dochodzenie w

sprawie roli Repsolu w tym incydencie, a peruwiańskie ministerstwo środowiska zagroziło, że

hiszpański gigant energetyczny może zostać ukarany grzywną w wysokości ponad 34,5 mln

dolarów. Urzędnicy stwierdzili bowiem, że wyciek zaszkodził około 18 tys. km² stref

chronionych z różnego rodzaju rzadkimi gatunkami fauny i flory. Konieczne było też

oczyszczenie około trzech kilometrów plaż. Ponadto, setki rybaków i pracowników branży

hotelarskiej straciło dochody z powodu katastrofy, a brak możliwości wypłynięcia w morze

wywołał protesty lokalnych rybaków. 

Ostatecznie zarząd Repsolu wydał komunikat, w którym zadeklarował pełną współpracę z

peruwiańskim rządem, a w maju ogłosił, że oczyszczanie będzie kosztować firmę 150 mln

dolarów. Należy nadmienić, że w roku poprzedzającym wyciek przedsiębiorstwo odnotowało

szesnastokrotnie wyższy dochód netto.

W sierpniu peruwiańska agencja ochrony konsumentów pozwała hiszpańską firmę naftową

za ogromny wyciek ropy, domagając się 3 mld dolarów za szkody ekologiczne i 1,5 mld

dolarów za szkody dla mieszkańców. Różne organizacje ekologiczne przez wiele miesięcy

zgłaszały obawy, że sytuacja ta nadal wpływa na środowisko i okoliczną ludność.

Protesty w związku ze wzrostem cen paliw i nawozów

 

W kwietniu ówczesny Prezydent Peru Pedro Castillo wprowadził godzinę policyjną w stolicy

kraju, Limie, a także w portowym mieście Callao po ogólnokrajowych protestach w związku z

szybko rosnącymi cenami paliw i nawozów sztucznych, co wiązało się z rozpoczęciem wojny

na Ukrainie. Nałożyła się na to wysoka inflacja, a także spadek popularności prezydenta w

społeczeństwie. Zawieszenie praw takich jak wolność zgromadzeń i możliwość swobodnego

przemieszczania się oraz godzina policyjna dla około 10 milionów osób została szeroko

skrytykowana przez oponentów prezydenta, którzy decyzję tę uznali za przejaw tendencji

autorytarnych.

W odpowiedzi kierowcy ciężarówek rozpoczęli blokady głównych dróg, co z kolei wywołało

wzrost cen żywności. Na początku kwietnia, próbując ustabilizować ceny benzyny, rząd

ogłosił, że czasowo zniesie podatek paliwowy. Jednak dzień później kierowcy ciężarówek i

rolnicy ponownie zablokowali drogi w dużej części kraju. Niektóre z protestów przerodziły się

w gwałtowne zamieszki, podczas których protestujący podpalili punkty poboru opłat. W

efekcie doszło do kilku ofiar śmiertelnych.
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Konflikt dot. terenów wydobywczych

 

Również w kwietniu chińska firma górnicza MMG ogłosiła, że zawiesi działalność w swojej

kopalni Las Bambas w południowym Peru z powodu obaw o bezpieczeństwo załogi. Las

Bambas jest jedną z największych kopalń miedzi w Peru i odpowiada za 2% globalnych

dostaw. MMG zdecydowało się na ten krok po tym jak 130 osób ze społeczności Fuerabamba

wdarło się na tereny należące do kopalni, aby zażądać od firmy wyższych nakładów

finansowych. 

Protestujący zanim zostali przesiedleni zamieszkiwali region Apurimac, gdzie obecnie istnieje

kopalnia. Oskarżali przedsiębiorstwo o niewywiązanie się z zobowiązań dotyczących

inwestycji społecznych, wynikających z szeregu porozumień zawartych w ramach

rekompensaty Fuerabamba za relokację. MMG odrzuciło zarzuty, twierdząc, że dostarczyło

rządowi peruwiańskiemu dowody na wypełnienie tych umów. Konflikt trwa od 2016 r. 

Dalsze zarzuty wobec prezydenta i wzrost niezadowolenia społecznego

 

W październiku 2022 r. Prezydent Pedro Castillo stanął w obliczu nowego kryzysu prawnego

po tym, jak Patricia Benavides, prokurator generalna kraju złożyła skargę konstytucyjną

przeciwko głowie państwa. Oskarżyła ona Pedra Castillo o kierowanie grupą o charakterze

korupcyjnym. Prezydent zaprzeczył, że popełnił jakiekolwiek przestępstwo i stwierdził, że jest

to próba jego obalenia podjęta przez politycznych rywali. Warto przypomnieć, iż od objęcia

urzędu 28 lipca 2021 r. przetrwał on dwie próby impeachmentu. 

Prokurator generalna stwierdziła, że istnieją „poważne oznaki organizacji przestępczej, która

zakorzeniła się w rządzie”. Zgodnie z peruwiańską konstytucją prezydentowi kraju przysługuje

immunitet podczas sprawowania urzędu, z wyjątkiem kilku sytuacji: zdrady państwa,

rozwiązania Kongresu lub uniemożliwienia przeprowadzenia wyborów. Skarga konstytucyjna

jest sposobem na pociągnięcie do odpowiedzialności prezydenta i członków Kongresu, którzy

korzystają z immunitetu i mogła doprowadzić do zawieszenia prezydenta Castillo w

sprawowaniu urzędu. Próg dla zawieszenia prezydenta jest niższy niż dla impeachmentu, do

którego potrzeba 87 głosów w Kongresie - zostałaby rozpatrzona przez parlament, jeśli

ponad 65 ze 130 członków zagłosowałoby za. Niemniej jednak 22 listopada Sąd Konstytucyjny

wydał wyrok o jej unieważnieniu.
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Castillo, jego rodzina i bliscy doradcy od miesięcy walczą z zarzutami korupcji. W ramach

opisywanej skargi konstytucyjnej dwóch z jego ministrów zostało poddanych oskarżeniom,

natomiast dom matki i siostry został przeszukany przez służby. Prezydent Castillo publicznie

oznajmił, że te działania są równoznaczne z „politycznym prześladowaniem” i obiecał, że

podejmie stanowcze kroki w swojej obronie.

Na początku listopada policja użyła gazu łzawiącego do rozpędzenia protestujących w Limie,

podczas jednego z antyrządowych marszów w całym kraju. Demonstranci domagali się, aby

prezydent Pedro Castillo ustąpił z urzędu z powodu zarzutów o korupcję. Prezydenta

dotyczyło wtedy aż sześć dochodzeń karnych; on jednak zaprzeczał wszelkim zarzutom. 

Gospodarka Peru została bardzo mocno dotknięta przez pandemię, co według prognoz

Banku Światowego sprawi, że poziom ubóstwa pozostanie powyżej poziomu sprzed 2020 r.

przez kolejne dwa lata. Według osób podejmujących protesty kraj znalazł się „na skraju

przepaści, a gospodarczo wszystko stanęło w miejscu”. W Limie nie odnotowano żadnych

ofiar ani obrażeń wśród manifestantów po tym, jak policja wystrzeliła w ich stronę kanistry z

gazem łzawiącym, próbując powstrzymać tłum przed wdarciem się do budynków rządowych.

Protesty odbyły się również w kilku innych peruwiańskich miastach, a grupy zwolenników

prezydenta zorganizowały własny marsz na jednym z limskich placów. Prezydent odrzucił

„fałszywe oskarżenia” i obiecał, że będzie kontynuował walkę o likwidację nierówności

społecznych.

Epidemia ptasiej grypy

 

W październiku i listopadzie z powodu epidemii ptasiej grypy zginęło w Peru ponad 5,5 tys.

pelikanów. Martwe ptaki dosłownie pokryły kilka plaż, a wiele z nich znaleziono na obszarach

chronionych. Według peruwiańskich biologów w sumie ponad 13 tys. ptaków zabił w 2022 r.

szczep H5N1. W celu zapobieżenia jego rozprzestrzenieniu na drób hodowlany, ogłoszony

został alarm zdrowotny, wirus ten przenosi się bowiem niezwykle szybko. Może również

zaatakować ludzi, jeśli pozostają w bliskim kontakcie z zakażonym ptactwem. 

Odwołanie i aresztowanie prezydenta

 

Od 7 grudnia trwa w Peru kolejny kryzys polityczny, określany w uproszczeniu mianem

„próby zamachu stanu”. Przypomina nieco wydarzenia z lat 90-tych XX w. kiedy to prezydent

Alberto Fujimori wprowadzał rządy autorytarne. 
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Tym razem jednak wypadki miały znacznie szybszy i bardziej groteskowy przebieg. 

Rządy prezydenta Pedro Castillo od początku budziły obawy peruwiańskiej klasy średniej i

wyższej. Podczas swojej kampanii wyborczej obiecywał on gruntowne reformy, w tym szerszą

redystrybucję dochodów, nacjonalizację wielkich koncernów wydobywających w Peru cenne

surowce, w tym przede wszystkim miedź, której złoża w tym kraju należą do jednych z

największych na świecie. Zapowiadał wtedy zmiany w broniącej zasad wolnego rynku

peruwiańskiej Konstytucji.

51-letni Pedro Castillo jest z zawodu nauczycielem. W przeszłości pracował we wsiach w

północno-zachodniej części kraju, na styku Andów i Amazonii. Do peruwiańskiej polityki

wszedł niespodziewanie. W 2017 r. był czołową postacią strajków związków zawodowych

nauczycieli, a potem jednym z liderów radykalnej lewicy. Jako pierwszy lewicowy kandydat w

historii wygrał w lipcu 2021 r. wybory prezydenckie. Po trwającym 1,5 miesiąca liczeniu

głosów finalne wyniki wskazały, iż w liczącym 33 mln mieszkańców kraju na Castillo

zagłosowało jedynie 45 tys. osób więcej niż na Keiko Fujimori - kandydatkę prawicy i córkę

Alberto Fujimoriego. Sztab Keiko Fujimori, zwracając uwagę na tak niewielką różnicę głosów

w wyborach, oskarżał lewicę o wyborcze fałszerstwa. Zwycięzca nie miał ponadto większości

w Kongresie, który był zdominowany przez środowiska konserwatywne. Jego marksistowska

partia „Wolne Peru” posiadała tylko 37 mandatów w 130-osobowym parlamencie. Przez

swoich liberalnych, konserwatywnych czy prawicowych rywali politycznych nadal wiązany był

z maoistowską partyzantką „Świetlisty Szlak”, która w latach 1980-2000 prowadziła krwawą

wojnę przeciwko państwu. Jej ofiarami stało się ponad 70 tys. osób. Castillo jednak

zdecydowanie negował opinie o swoich powiązaniach z tą terrorystyczną organizacją.

 Prezydentowi nie udało się jednak przeforsować żadnej kluczowej ustawy, która stanowiłaby

realizację jego programu wyborczego, w tym m.in. bardzo ważnej reformy systemu edukacji

czy systemu opieki zdrowotnej. Okazał się ponadto niezdolny do budowania własnego,

stabilnego otoczenia politycznego. Podczas jego kilkunastomiesięcznej prezydentury

stanowisko premiera piastowało aż 5 osób, a w ciągu pierwszego roku ministrowie w rządzie

zmieniali się średnio co 6 dni. Dodatkowo na światło dzienne wyszło kilka afer korupcyjnych

w otoczeniu prezydenta. Efektem tego była dosyć gwałtowna utrata wizerunku Castillo jako

lewicowego ideowca i człowieka spoza establishmentu. Podczas pierwszego roku jego

kadencji peruwiański Kongres dwukrotnie głosował nad jego odwołaniem, jednak w

ostatecznym rozrachunku za każdym razem udawało się utrzymać większość gotową bronić

prezydenta.
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Przed grudniową próbą impeachmentu zaczął on jednak tracić wsparcie kolejnych

deputowanych, w tym także członków własnego obozu. Trzecia próba mogła zakończyć się

sukcesem opozycji. Castillo wystąpił więc w telewizyjnym orędziu do narodu. Ogłosił w nim

rozwiązanie parlamentu, powołanie rządu nadzwyczajnego oraz rozpisane

przedterminowych wyborów parlamentarnych, a do czasu ich rozstrzygnięcia przyznał sobie

prawo do rządzenia za pomocą dekretów. Wprowadził jednocześnie godzinę policyjną. 

Nie miał jednak uprawnień konstytucyjnych do takich posunięć, co obrazuje chociażby 134.

artykuł Konstytucji cytowany przez peruwiańskich parlamentarzystów i prawników. Co warte

zauważenia, Castillo w tym momencie mógł liczyć na poparcie jedynie ok. 25%

społeczeństwa. Decydując się w praktyce na zamach stanu, Castillo nie zadbał wcześniej o

zdobycie poparcia służb porządkowych i wojska, które - jak pokazuje historia Peru - często

okazuje się kluczowe, jak podczas zamachu stanu Alberto Fujimoriego w 1992 r. Tym razem

zadeklarowały one zdecydowaną wolę ochrony demokracji i Konstytucji. Po orędziu

prezydenta kilkoro ministrów demonstracyjnie odeszło z jego rządu, a posiedzenia w

Kongresie przebiegały bardzo burzliwie. Wydarzenia nabrały tempa, kiedy prezydenta

oskarżono o próbę dokonania zamachu stanu i zorganizowano głosowanie dotyczące

usunięcia go z urzędu. Impeachment poparło aż 101 deputowanych, przeciwnych było

zaledwie 6 ze 130. Pedro Castillo został oskarżony o „moralną niezdolność” do kierowania

państwem. Opozycja, posiadająca znaczącą przewagę w parlamencie, odsunęła prezydenta

od władzy powołując się na artykuł 113. Konstytucji Peru. Daje on w niektórych przypadkach

możliwość natychmiastowego odwołania głowy państwa. W ostatnich latach kraj widział wielu

prezydentów usuniętych z urzędu. Podczas obrad Kongresu przypominane były również 

 zarzuty korupcyjne wobec dotychczasowego prezydenta. Całe zamieszanie, które wywołał

były prezydent trwało zaledwie 2 godziny.

Następnie Kongres w trybie przyspieszonym wybrał następczynię Castillo. Urząd prezydencki

objęła pierwsza w historii kobieta - dotychczasowa wiceprezydent Dina Boluarte. Do

niedawna należała ona do prezydenckiej partii „Wolne Peru”, ale wystąpiła z niej po konflikcie

z Castillo. Boluarte to z wykształcenia prawniczka pracująca w przeszłości w urzędzie stanu

cywilnego. Przez ostatnie półtora roku piastowała urząd wiceprezydenta, jednocześnie

dzierżąc tekę ministra rozwoju i integracji społecznej. Współpracę z nową prezydent Peru

zapowiedziała już Organizacja Państw Amerykańskich.
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Sekretarz generalny, były minister spraw zagranicznych Urugwaju Luis Almagro, odbył z Diną

Boluarte rozmowę telefoniczną, a ruchy Pedro Castillo nazwał „zamiarem naruszenia ładu

konstytucyjnego”. Również Departament Stanu USA zapewnił w wydanym oświadczeniu, że

„będzie nadal wspierać naród peruwiański i kategorycznie odrzuca wszelkie działania, które

podkopują Konstytucję i demokrację”.

Tuż po wyborze 60-letnia Boluarte ogłosiła powołanie rządu jedności narodowej mającego na

celu wyjście z głębokiego kryzysu politycznego, zapowiedziała reformy oraz przedstawiła

propozycję przeprowadzenia wyborów w kwietniu 2024 r., co tłumaczyła wciąż trwającymi

krwawymi zamieszkami. W celu przywróceniu w kraju porządku 12 grudnia wprowadzony

został stan wyjątkowy w całym kraju, a także zakaz organizowania zgromadzeń. Do ochrony

dróg oraz obiektów strategicznych wysłane zostało wojsko. Jednocześnie prezydent

podkreśla, że zależy jej, aby ład zaprowadzony został metodami pokojowymi.

Część ludności wciąż popierająca odsuniętego prezydenta to głównie Indianie i Metysi, chłopi

oraz robotnicy, którzy nadal organizują uliczne protesty. Znajdujący się w areszcie Castillo

zachęca do dalszych manifestacji i wzywa do bojkotu zaproponowanych przez Boluarte

kolejnych wyborów. Jego zwolennicy nadal domagają się jego zwolnienia z aresztu i

przywrócenia do władzy. Są przeciwni pozostaniu Diny Boluarte na stanowisku prezydenckim

do końca kadencji Castillo, a więc do 2026 r. Demonstracje przerodziły się m.in. w

organizowanie blokad lotnisk, linii kolejowych, a przede wszystkim istotnych dla transportu

dróg krajowych. Z powodu tych niedogodności w Peru utknęło kilka tysięcy turystów z

zagranicy. Protestujący podpalili ponadto posterunek policji i zaatakowali małe lotnisko

Andahuaylas. W stolicy kraju policja musiała użyć gazu łzawiącego, aby uspokoić sytuację.

Służby porządkowe siłowo usuwały blokady, a w wybuchających w niektórych częściach kraju

(głównie na południu) zamieszkach zginęło ponad 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 

 Do ambasady Meksyku w Limie wpłynął dokument, w którym przetrzymywany w więzieniu w

Barbadillo były prezydent wyraził wolę uzyskania azylu politycznego, którą uzasadniał

brakiem poczucia bezpieczeństwa w Peru. 21 grudnia Meksyk ogłosił, że udzielił azylu

rodzinie Pedro Castillo. W odpowiedzi Peru uznało za persona non grata ambasadora

Meksyku i dało mu 72 godziny na opuszczenie kraju. 

Jednocześnie sąd w Limie orzekł, iż natychmiastowe zatrzymanie Castillo i jego osadzenie w

więzieniu odbyło się zgodnie z prawem. Dodatkowo Sąd Najwyższy w Limie zadecydował, że z

powodu oskarżenia Castillo o spisek w celu dokonania zamachu stanu pozostanie on w

więzieniu co najmniej przez 1,5 roku. Podejmując decyzję sąd wskazał na ryzyko ucieczki

Pedro Castillo z Peru. Wszystko to nasiliło protesty zwolenników byłego prezydenta.
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21 grudnia na stanowisko premiera Peru desygnowany został Alberto Otarola - prawnik i

dotychczasowy minister obrony, którego lewicowi parlamentarzyści obarczają

odpowiedzialnością za śmierć 26 protestantów podczas niedawnych zamieszek.

Podsumowanie

Można powiedzieć, że końcówka roku przyniosła Peru nowe polityczne rozdanie. Odsunięcie

od władzy prezydenta Pedro Castillo nasiliło jeszcze bardziej brutalne protesty, które są

konsekwencją wysokiej polaryzacji społecznej. Sytuacja polityczna jest dynamiczna i nawet w

bliskiej przyszłości sporo może się wydarzyć. Jednym z największych znaków zapytania będzie

zdolność nowej prezydent Peru Diny Boluarte do zaprowadzenia porządku w kraju,

uspokojenia nastrojów społecznych, a także umocnienia swojej pozycji przy, póki co,

stosunkowo neutralnie nastawionym do niej Kongresie.

Na nabrzmiałe problemy polityczne nakłada się niepokojąco trudna sytuacja gospodarcza

kraju spowodowana z jednej strony ogólnoświatową sytuacją związaną z agresją Rosji na

Ukrainę, a z drugiej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, której społeczeństwo Peru

jest jedną z największych ofiar na kontynencie południowoamerykańskim.
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Rok 2022 zakończył się dla Argentyńczyków chwilami pełnymi wzruszeń. Tysiące obywateli

wyszło na ulice celebrować wygraną drużyny narodowej w finale Mistrzostw Świata w piłce

nożnej. Dzień powrotu reprezentacji do Buenos Aires był dniem wolnym od pracy, aby każdy

obywatel miał możliwość zabrania udziału w liczącym 50 mil pochodzie upamiętniającym

zwycięstwo w turnieju. Powrót tytułu najlepszej drużyny świata po trzydziestu sześciu latach

był dla Argentyńczyków niesamowitym wydarzeniem, między innymi ze względu na oparcie

krajowej kultury sportowej na fundamencie piłki nożnej. Wygrana odbiła się również na

finansach państwa, zwiększając jego PKB o 0,25%. Co przy nieustannej inflacji i problemach

ekonomicznych państwach jest wzrostem imponującym. 

Słynny mundial był jednak wydarzeniem grudniowym, które nie wpłynęło na życie

Argentyńczyków przez pozostałe jedenaście miesięcy. Za to przez cały ten okres do życia

codziennego obywateli przenikała inflacja, która po raz kolejny pobiła rekord w historii

państwowej gospodarki. Na dzień dzisiejszy wskaźnik inflacji w Argentynie wynosi 7,4%.

Natomiast ceny produktów, w szczególności spożywczych, wzrosły o 71% zgodnie z

wyliczeniami INDEC. W związku ze wzrostem kosztów życia, który wprowadził wielu

mieszkańców Buenos Aires do kryzysu mieszkaniowego i trudności w opłacie rachunków

związanych z codziennym życiem, ponad sto tysięcy obywateli zdecydowało się na protest w

stolicy w sierpniu. Organizatorzy wydarzenia zagrozili ówczesnemu rządowi, iż każda

podwyżka inflacyjna będzie wiązała się z następnymi protestami. Skala oburzenia

publicznego nie powinna dziwić nikogo, jako że szacuje się, iż na wrzesień bieżącego roku aż

siedemnaście milionów obywateli żyło poniżej minimum socjalnego. W szczególności w

kryzysie cierpią społeczności rdzennych mieszkańców. Zgodnie z wyliczeniami UCA, na dzień

dzisiejszy w państwie można zauważyć transformację niższej klasy średniej na nową warstwę

ubóstwa. Zjawisko to opisywane jest przez socjologów jako “new poor”. Problem klasowy w

państwie istniał od wielu lat, jednak to czasy pandemii nasiliły nierówności, wymuszając

również utworzenie nowych klasyfikacji ekonomicznych członków społeczeństwa. 
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Chociaż inflacja w Argentynie jest niepodważalnie wysoka i wpływa na życie codzienne, tak

wielu ekonomistów posiada pozytywne odczucia co do możliwości jej wyrównania w

przyszłych latach. Rok 2022 pod względem wzrostu ekonomicznego został zakończony

znacznie lepiej niż szacowano w 2021. W uprzednich latach państwo było niezwykle

przytłoczone pandemią, co odbiło się na większości sektorów gospodarczych. W

szczególności ucierpiały liczne biznesy związane z sadownictwem i hodowlą zwierząt, które

stanowią 6,78% PKB państwa. Na szczęście w roku 2022 obydwa te sektory znacznie

poprawiły swoją kondycję. Razem z powrotem turystów oraz stabilizacją sytuacji

pandemicznej, konsumpcja w tych odłamach gospodarczych znacznie wzrosła. Ekspertów

zaskoczyło relatywnie szybkie odrodzenie wyniszczonych w ostatnich dwóch latach branż.

Obecnie przyjmuje się, iż aktywność gospodarcza Argentyny wzrosła o 5% w skali roku, a

wynik ten jest zdecydowanie imponujący w porównaniu do 2021 i 2020, które przyniosły

wiele tragedii i spustoszenia w polityce finansowej państwa. 

Pandemia COVID-19 została wyciszona na terenach Argentyny. Ilość zachorowań znacznie

spadała, natomiast państwo nie wymaga od obywateli i turystów żadnych restrykcji w celu

zapobiegania epidemii. Pomimo to zdrowie Argentyńczyków było narażone na epidemię

lekoopornego wirusa Legionella, odpowiadającego za ciężkie zapalenia płuc. Przede

wszystkim dotknięty został region Tucuman, do którego wirus trafił jako pierwszy. Dzięki

szybkiej reakcji władzy gubernatorskiej, udało się odciąć możliwość rozprzestrzeniania wirusa

poza region i obecnie przyjmuje się, iż nie stanowi on zagrożenia epidemicznego. Choroba

zebrała żniwo sześciu osób z dwudziestu dwóch zarażonych. Zakażenia wirusem

spowodowały również zmiany w legislacji gubernatorstwa Tucuman, które w sierpniu

bieżącego roku zdecydowało się na wprowadzenie nowych zasad co do ogłaszania stanu

epidemicznego i prewencji potencjalnych wybuchów na terenie jednostek medycznych. 

Ministerstwo Zdrowia oraz krajowa policja musiały mierzyć się w tym roku z niestabilną i

nieprzychylną sytuacją narkotykową. Już w styczniu odnotowano, iż na rynku pojawiła się

nowe zagrożenie dla nacji pogrążonej w kryzysie narkotykowym. Kokaina, będąca kluczowym

narkotykiem w kulturze narkotykowej Buenos Aires, Cordoby i Rosario, okazała się być

mieszana z karfentanylem na ogromną skalę. Zmieszanie opioidu nie tylko powodowało

zwiększone prawdopodobieństwo uzależnienia od środka napędzając dramatyczny bilans

uzależnień w państwie, ale również znacznie wpływało na możliwość przedawkowania

środka.
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W lutym tylko w Buenos Aires siedemdziesiąt cztery osoby zostały hospitalizowane ze

względu na podtrucie narkotyku karfentanylem, natomiast dwadzieścia osób zmarło przed

hospitalizacją. Policja Buenos Aires szacuje jednak, że liczba dwudziestu zgonów jest

nierealistyczną i prawdopodobnie znacznie więcej osób było ofiarami przedawkowania tych

dwóch substancji. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego potwierdzenia, jaką faktyczną

liczbę stanowiły zgony w związku z nowym narkotykiem. Według UNODC, Argentyna

niechlubnie stanęła na podium państw z największą ilością nadużywania środków

psychoaktywnych w całej Ameryce Łacińskiej. Szacuje się, iż w przypadku obu Ameryk,

nadużycie narkotyków w Argentynie plasuje się na trzecim miejscu, zaraz za Stanami

Zjednoczonymi i Urugwajem. Sytuacja ta odbija się nie tylko na mieszkańcach, którzy są

znacznie bardziej narażeni na uzależnienia lub przedawkowania, ale przede wszystkim na

bezpieczeństwu krajowym. Choć w bieżącym roku nie odnotowano aż tak wielu przestępstw

narkotykowych jak w 2021, tak ich liczba pozostaje dramatyczną. W mieście Rosario,

uznawanym za stolicę narkotykową Argentyny, tylko w okresie styczeń-maj 2022, powiązano

aż dziewięćdziesiąt morderstw z aktywnością kryminalną związaną z handlem i produkcją

substancji. Dramatyczna ilość przestępstw zmusiła mieszkańców do protestów w obronie

własnych praw i upamiętnieniu ofiar, które były ich rodzinami. Jak twierdzili bliscy, wiele z

tragicznie zamordowanych osób nie miało powiązań z kartelami. Protestujący zarzucali pod

budynkami rządowymi w Santa Fe, iż nikt z urzędników nigdy nie chciał z nimi rozmawiać na

temat szkód i zapobieganiu przykrych wydarzeń. Obywatele sugerowali, iż państwo nie jest

zainteresowane wspieraniem ich w kryzysie i zostają oni pozostawieni sami sobie w walce ze

zorganizowanymi organizacjami przestępczymi. 

Polityka wewnętrzna mierzyła się nie tylko z problemami związanymi z inflacją, ale i

bezpieczeństwem kluczowych polityków. Dnia pierwszego września celem zamachu była

wiceprezydent Cristina Fernandez de Kirchner. Kiedy witała się ze swoimi zwolennikami w

Ricoleccie, jednej z najbezpieczniejszych dzielnic Buenos Aires, mężczyzna podszedł do niej

celując pistoletem półautomatycznym prosto w twarz. Próba zamachu nie udała się, a

podejrzany mężczyzna został zatrzymany i obecnie czeka na swój proces. Uznaje się, iż

zamach wynikał z nienawiści do rządu, która była podsycana kursem debaty wokół

nieudolnej polityki finansowej. Dzień po wydarzeniu został dniem wolnym od pracy we

wszystkich regionach poza opozycyjnymi Jujuy i Mendoza. Dnia drugiego września odbył się

największy w historii Argentyny protest przeciwko mowie nienawiści. Na fali protestu,

prezydent Wenezueli - Nicolas Maduro, zasugerował, iż argentyński rząd powinien pomyśleć

nad nową legislacją odnośnie mowy nienawiści i jej zapobieganiu. 
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Wspomniał, iż wenezuelska wersja tej ustawy mogłaby być przykładem dla państwa.

Prezydent miasta Buenos Aires wyraził swoje zaniepokojenie zamachem, jednak

zadeklarował również, że jego zdaniem jakakolwiek legislacja związana z zapobieganiem

mowy nienawiści mogłaby naruszyć wolność prasy. Jak uznała narodowa telewizja z Gabrielą

Cerutti na czele, na dzień dzisiejszy rząd nie przedstawił i nie planuje pracować nad

projektem ustawy, która miałaby zapobiegać mowie nienawiści. Wokół zamachu istnieje wiele

teorii spiskowych, a zgodnie z danymi DC Consultores aż 54% badanych uważa, iż zamach był

sfabrykowany i miał służyć ociepleniu wizerunku wicepremier oraz odciągnięciu uwagi od jej

nieudolności w radzeniu sobie z obecnymi kryzysami.

Polityka zagraniczna Argentyny cieszyła się stabilnością w bieżącym roku. Państwo zaczęło

rościć prawa do części Antarktydy, Malwin oraz wyspy South Georgia i South Sandwich

Islands. Udało się nawiązać sojusze dotyczące handlu pierwiastkiem litu z Chinami, którego

złoża zostały odnalezione na granicy argentyńsko-ekwadorskie. Nie było jednak to

przychylnym wydarzeniem dla administracji Bidena, która poprosiła argentyńską dyplomację

o przemyślenie ich współpracy w perspektywie tego wydarzenia. Jednak obecne władze

państwa nie widzą problemu w wymianie handlowej z Chinami. Wręcz przeciwnie, według

władz Argentyny i Ekwadoru jest to niepowtarzalna okazja do odbudowy gospodarki poprzez

eksport surowca. Uważa się, iż sprzedaż międzynarodowa może być ostatnią deską ratunku,

jako że poprzednie próby stabilizacji polityki finansowej w państwie w ciągu ostatniej dekady

kończyły się licznymi niepowodzeniami. Ku uciesze Argentyńczyków i międzynarodowej

społeczności, po czterdziestu latach zapadły wyroki w sprawie zbrodni wojennych lotnictwa

Junty. Żyjący członkowie batalionu lotniczego 601 zostali skazani na karę dożywotniego

pozbawienia wolności przez sąd federalny. 
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O stowarzyszeniu: 
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi. 
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od ponad 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do
czytania atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej -
www.diplomacy.pl
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