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Streszczenie 

 
 Państwa Ameryki Łacińskiej od końca zimnej wojny 

podejmują wysiłki na rzecz ustanowienia multipolar-

nego porządku międzynarodowego, dającego im 

większą autonomię w zakresie kształtowania swojej 

polityki zagranicznej. Konsekwencją tych dążeń była 

m.in. intensyfikacja kontaktów z Rosją. 

 

 Rosyjska agresja na Ukrainę wystawiła relacje mię-

dzy państwami Ameryki Łacińskiej a Rosją na po-

ważną próbę. Jednak reakcje poszczególnych rzą-

dów na aneksję Krymu oraz wspieranie separaty-

stów na wschodzie Ukrainy przebiegły według utar-

tych podziałów na politycznej mapie Ameryki. 

 

 Przyjęcie stanowiska przychylnego Rosji lub zacho-

wanie przyjaznej neutralności wobec imperialnych 

zapędów Kremla stanowi w istocie udzielenie popar-

cia sposobowi prowadzenia polityki zagranicznej, 

który państwa latynoamerykańskie od lat zwalczają. 

W dłuższej perspektywie takie zachowanie może się 

dla państw latynoamerykańskich okazać przeciwsku-

teczne.  
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Ameryka Łacińska wobec 
konfliktu na Ukrainie:  

walka z duchami przeszłości 
 
 

Rosyjska agresja na Ukrainę, aneksja Krymu 

oraz wspieranie separatystów na wschodzie 

Ukrainy wywołały sprzeciw i oburzenie prak-

tycznie wszystkich zachodnich członków spo-

łeczności międzynarodowej. W innych regio-

nach świata reakcje na działania Rosji wzglę-

dem swojego sąsiada nie wypadły tak jedno-

znacznie. Szczególny przypadek stanowi Ame-

ryka Łacińska. Wśród zaledwie jedenastu 

państw, które odrzuciły rezolucję Zgromadze-

nia Ogólnego ONZ nr 68/2621 z 27 marca 2014 

roku dotyczącą integralności terytorialnej Ukra-

iny oraz nieważności referendum, które miało 

miejsce na Krymie 16 marca 2014 roku, aż 

cztery były państwami latynoamerykańskimi.  
 
 
 
Do grupy państw sprzeciwiających się przyjęciu rezolucji 

należały Boliwia, Nikaragua, Kuba oraz Wenezuela; od 

głosu wstrzymały się Brazylia, Argentyna, Urugwaj, 

Ekwador, Paragwaj oraz Salwador. Obok Kostaryki, 

która należała do autorów rezolucji, poparcie dla niej 

wyraziły również Chile, Kolumbia, Peru, Meksyk, Pana-

ma, Kostaryka, Gwatemala, Honduras oraz Dominikana.  

 

Wyniki głosowania w dużej mierze odzwierciedlają po-

działy na politycznej mapie Ameryki Łacińskiej, ale także 

wskazują na pewną niekonsekwencję w realizowaniu 

swoich strategicznych interesów przez część państw 

latynoamerykańskich. 

 

Ku multipolarnemu porządkowi  
międzynarodowemu 

 

Państwa Ameryki Łacińskiej są tradycyjnymi orędowni-

kami zmiany architektury międzynarodowej i w ostatnich 

trzech dekadach włożyły wiele wysiłku, aby zimnowojen-

ny podział Wschód-Zachód przeobrazić w kierunku po-

                                                                   
1
 Wśród państw, które zaproponowały przyjęcie rezolucji była 

m.in. Polska. Pełna treść rezolucji: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES

/68/262 

rządku multipolarnego, dającego poszczególnym pań-

stwom większą autonomię w kształtowaniu swojej polity-

ki zagranicznej. Dążenia te spotęgowane były dodatko-

wo chęcią zerwania z tradycyjną logiką postrzegania 

całej zachodniej hemisfery jako strefy wpływów Stanów 

Zjednoczonych. 

 

Wyrazem tej polityki było wzmocnienie współpracy re-

gionalnej, zwłaszcza przez państwa południowoamery-

kańskie w ramach takich inicjatyw regionalnych jak Mer-

cado Común del Sur, Mercosur czy Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, oraz pro-

mocja kooperacji między państwami Globalnego Połu-

dnia.  Dążono również do przesunięcia środka ciężkości 

polityki światowej ku państwom Globalnego Południa, 

czego symbolem było powołanie do życia BRICS z 

udziałem Brazylii, oraz promowanie partnerskich stosun-

ków między krajami z Północy i Południa. Państwa Ame-

ryki Łacińskiej, chcąc zmniejszyć uzależnienie od Sta-

nów Zjednoczonych, zwróciły się również w kierunku 

nowych partnerów – Chin, Iranu czy Rosji. Proces ten 

był dodatkowo wzmocniony przejęciem władzy w więk-

szości państw kontynentu przez lewicowych polityków, 

którzy w odpowiedzi na imperialistyczną politykę Stanów 

Zjednoczonych prezentowali często szczególnie wrogie 

nastawienie wobec północnego sąsiada. 

 

Intensyfikacja relacji z Rosją była więc naturalnym ele-

mentem dążeń do wzmocnienia multipolarnego porząd-

ku międzynarodowego. Także dla Rosji możliwość zaci-

śnięcia stosunków politycznych i handlowych z regio-

nem, który Stany Zjednoczone do niedawna traktowały 

jako własne „podwórko”, otwierała nowe opcje w polityce 

międzynarodowej. Było to możliwe tym bardziej, że po 

atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku Stany 

Zjednoczone wyraźnie przesunęły swoje zainteresowa-

nie ku innym regionom świata. W połączeniu z niepopu-

larnymi posunięciami politycznymi za czasów rządów 

George’a W. Busha (m.in. rozpoczęciem wojny w Iraku, 

kontynuacją izolacji Kuby, wsparciem puczu przeciwko 

Hugo Chávezowi w 2002 roku, ignorowaniem „lewico-

wego skrętu” w Ameryce Łacińskiej) oraz Baracka Oba-

my (który mimo niedawnego przełomu w relacjach z 

Kubą, nie spełnił pokładanych w nim nadziei na poprawę 

wzajemnych relacji z regionem, a którego administracja 

odpowiada m.in. za skandal podsłuchowy, którego ofiarą 

padła również prezydent Brazylii Dilma Rousseff), USA 

same więc uchyliły furtkę do „swojego podwórka”. 
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Podzielony kontynent 
 
Z tych powodów konflikt na Ukrainie wzbudził z jednej 

strony względnie duże zainteresowanie w Ameryce Ła-

cińskiej, z drugiej natomiast – w zaistniałej sytuacji kry-

zysowej w relacjach z Unią Europejską i USA – Rosja 

mogła skierować swoje wysiłki dyplomatyczne w kierun-

ku zachodniej hemisfery w nadziei na poszerzenie kręgu 

swoich sojuszników. 

 

W obliczu konfliktu ukraińskiego Rosja szybko uzyskała 

poparcie państw, które tradycyjnie są najgłośniejszymi 

krytykami Stanów Zjednoczonych, czyli przede wszyst-

kim Kuby i Wenezueli, a także dwóch innych członków 

ALBA, Boliwii i Nikaragui
2
. Prezydent Wenezueli Nicolas 

Maduro w odezwie do rodaków skrytykował sankcje 

nałożone na Rosję przez Stany Zjednoczone  

i Unię Europejską bezpośrednio po aneksji Krymu.  

W działaniach państw zachodnich wobec Rosji upatry-

wał on chęci do jej okrążenia, osłabienia i zniszczenia. 

W podobnym tonie wypowiadał się również prezydent 

Nikaragui Daniel Ortega. Apelując o podjęcie dialogu  

i unikanie konfrontacji skupił się na krytyce Stanów 

Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej jako aktorów za-

ostrzających sytuację na Ukrainie. 

 

Tradycyjnie najcięższe słowa krytyki wobec Stanów 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej popłynęły z Hawany. 

Na łamach oficjalnego dziennika Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Kuby „Granma” Fidel Castro  

w liście „Albo zwyciężą sprawiedliwe idee albo katastro-

fa”
3
  porównał wypowiedzi przedstawicieli NATO do pro-

pagandy nazistowskiego SS. U źródeł działań państw 

zachodnich widział natomiast chęć „rozliczenia” się z 

Rosją, a także Chinami, jako państwami dążącymi do 

zmiany narzuconego przez USA oraz Europę imperial-

nego i kolonialnego porządku międzynarodowego. Wtó-

rowali mu przedstawiciele aktualnego rządu Kuby. Mini-

ster spraw zagranicznych Bruno Rodriguez kategorycz-

nie potępił sankcje nałożone na Rosję przez państwa 

zachodnie, których rządy wielokrotnie wywoływały wojny 

zaborcze, a obecnie ingerują w wewnętrzne sprawy 

suwerennych państw i prowokują destabilizację rządów, 

które nie podporządkowują się ich interesom.  

                                                                   
2
 Granma.cu, Países de la ALBA deploran sanciones de 

Occidente contra Rusia, źródło: 

http://www.granma.cu/mundo/2014-12-01/paises-de-la-alba-

deploran-sanciones-de-occidente-contra-rusia (data dostępu: 1 

marca 2015). 
3
 Angielska wersja tekstu znajduje się pod adresem: 

http://www.granma.cu/idiomas/ingles/reflections-i/1sept-

Just%20ideas.html (data dostępu: 1 marca 2015). 

 

Odmienne stanowisko na forum ONZ przedstawiły pań-

stwa tradycyjnie bliższe Stanom Zjednoczonym, a także 

państwa doświadczone historycznie aneksjami lub aktu-

alnie zaangażowane w dysputy terytorialne. Zdecydo-

wanie najostrzejsze głosy krytyki wobec Rosji popłynęły 

z państw Ameryki Środkowej – Meksyku, Panamy i Ko-

staryki. Jednoznaczne stanowisko przedstawiły również 

Kolumbia, Peru oraz Chile.  

 

Te ostatnie dwa państwa były obok Nikaragui i Kuby 

celem wizyty ministra spraw zagranicznych Rosji Sergie-

ja Ławrowa na kontynencie amerykańskim na przełomie 

kwietnia i maja 2014 roku. O ile wizyty w Nikaragui i na 

Kubie były okazją do zademonstrowania solidarności 

przywódców tych państw z Rosją w sprawie konfliktu na 

Ukrainie, to w obydwu państwach andyjskich konse-

kwentnie unikano tego tematu. Zarówno w Chile jak  

i Peru głównym tematem rozmów była możliwość nawią-

zania bliższych stosunków gospodarczych i podpisania 

umowy o wolnym handlu. W trakcie wizyty ministra Ław-

rowa Heraldo Muñoz, minister spraw zagranicznych 

Chile, ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że Santia-

go prowadzi niezależną politykę zagraniczną, która po-

zwala na utrzymywanie przyjacielskich stosunków za-

równo z USA jak i Rosją. Wcześniej Chile jako niestały 

członek Rady Bezpieczeństwa zdecydowanie opowie-

działo się za integralnością terytorialną Ukrainy, a także 

udzieliło poparcia rezolucji ZO ONZ w tej sprawie.  

 

Do grupy państw, które wstrzymały się od głosu  

w sprawie rezolucji ZO, należą czterej członkowie Mer-

cosur. Najważniejszym państwem, które uchyliło się od 

jednoznacznej oceny działań Rosji na Ukrainie, była 

więc Brazylia
4
. Brasilia od początku kryzysu konse-

kwentnie stoi na stanowisku nieizolowania Rosji  

i kontynuacji współpracy z nią w ramach BRICS. Jedno-

cześnie naciska na polityczne rozwiązanie konfliktu.  

W istocie spotkanie BRICS, które odbyło się  

15 lipca 2014 roku w brazylijskiej Fortalezie, było pierw-

szym szczytem międzynarodowym z udziałem Władimira 

Putina od czasu wykluczenia Rosji z grona G-8. Szczyt 

w Fortalezie pokazał, że m.in. za sprawą Brazylii pań-

stwom zachodnim nie uda się doprowadzić do całkowitej 

izolacji Rosji na arenie międzynarodowej i niemożliwe 

będzie choćby wykluczenie jej ze spotkań grupy G-20. 

 

Na tle innych państw Ameryki Łacińskiej szczególnie 

interesujące jest stanowisko Argentyny, drugiego przed-

                                                                   
4
 Od głosu wstrzymali się również pozostali członkowie  

BRICS: Indie, Chiny oraz Republika Południowej Afryki. 
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stawiciela Ameryki Łacińskiej i Karaibów w RB ONZ.  

W trakcie głosowania na forum Rady Bezpieczeństwa 

Argentyna podobnie jak trzynastu pozostałych członków 

Rady oprócz Rosji zagłosowała za rezolucją wspierającą 

integralność terytorialną Ukrainy. Jednak już kilka dni 

później prezydent Cristina Fernández de Kirchner pod-

ważyła to stanowisko i – nawiązując do referendum na 

Malwinach/Falklandach z marca 2013 roku – zarzuciła 

państwom zachodnim stosowanie podwójnych standar-

dów w sprawie nieuznania referendum na Krymie. Jed-

nocześnie uznała obydwa referenda za „nic nie warte”
5
. 

Na forum ZO Argentyna wstrzymała się już od głosu, 

uchylając się od jednoznacznej oceny sytuacji na Ukra-

inie, a szef argentyńskiej dyplomacji Héctor Timerman w 

trakcie wizyty w Moskwie pod koniec maja 2014 roku 

skrytykował ponownie Zachód za uprawianie polityki 

podwójnych standardów. Zmiana stanowiska Argentyny 

na bardziej prorosyjskie mogła być jednym z czynników, 

które zaowocowały wystosowaniem przez Rosję spe-

cjalnego zaproszenia na szczyt BRICS w Fortalezie dla 

prezydent Kirchner. 

 

Walka z duchami przeszłości 
 
Strona rosyjska konsekwentnie starała się przedstawić 

ofensywę dyplomatyczną Moskwy w Ameryce Łacińskiej 

jako początek nowego otwarcia w relacjach latynosko-

rosyjskich. Powołując się na niszowego analityka argen-

tyńskiego Carlosa Santa Marię, Władimir Sudarew, za-

stępca dyrektora Instytutu Latynoamerykańskiego Ro-

syjskiej Akademii Nauk w analizie przygotowanej dla 

Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych stwierdził, że 

wizyta Władimira Putina na kontynencie amerykańskim 

(poza udziałem w szczycie BRICS prezydent Rosji od-

wiedził również Kubę, Nikaraguę i Argentynę) spotkała 

się praktycznie wyłącznie z pozytywnymi reakcjami oraz 

umocniła wspólne dążenia na rzecz demokratyzacji po-

rządku międzynarodowego i ochrony suwerenności 

państw latynoamerykańskich
6
. 

 

W istocie współpraca z Rosją może przynieść państwom 

                                                                   
5
 Por. Reuters, Crimea vote as worthless as Falklands poll: 

Argentina president, źródło: 

http://www.reuters.com/article/2014/03/19/us-ukraine-crisis-

falklands-idUSBREA2I1GG20140319 (data dostępu: 1 marca 

2015)  i Voice of Russia, Argentine president condemns West-

ern policy on situation in Crimea, źródło: 

http://voiceofrussia.com/news/2014_03_18/Argentine-

president-condemns-Western-policy-on-situation-in-Crimea-

7680/ (data dostępu: 1 marca 2015). 
6
 Vladimir Sudarev,  Russia and Latin America in the Context 

of the Ukrainian Crisis, źródło: http://russiancouncil.ru/en/ 

inner/?id_4=4352#top (data dostępu: 1 marca 2015). 

regionu szereg korzyści, o których wspomniano na po-

czątku tekstu. Analizując jednak zachowanie państw 

Ameryki Łacińskiej zajmujących pozycję prorosyjską lub 

wykazujących względem Rosji życzliwą neutralność  

w szerszym kontekście, nie sposób nie zauważyć 

sprzeczności między fundamentalnymi celami polityki 

zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej a reakcjami 

wielu z nich na rosyjskie działania na Ukrainie. 

 

Rosyjska agresja na swojego zachodniego sąsiada uka-

zała bowiem, że motywacje, jakie leżą u podłoża działań 

Rosji rządzonej przez Władimira Putina, są zgoła inne 

niż priorytety polityki zagranicznej państw Ameryki Ła-

cińskiej. Roszczenie sobie prawa do ingerencji  

w wewnętrzne sprawy Ukrainy oraz militarnej interwencji 

wskazuje na chęć odbudowy rosyjskiej strefy wpływów 

na terenie poradzieckim. W istocie więc Rosja nie dąży 

do ustanowienia multipolarnego porządku międzynaro-

dowego, lecz odzyskania imperialnej pozycji na wzór 

dawnego Związku Radzieckiego. Świadczą o tym nie 

tylko zapowiedzi przeprowadzenia lotów patrolowych aż 

do wybrzeży Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, ale 

również chęć zwiększenia obecności wojskowej w Ame-

ryce Łacińskiej poprzez uzyskanie stałego dostępu do 

portów dla swoich okrętów wojskowych.  

 

Choć zarówno Wenezuela jak i Nikaragua jednoznacz-

nie wykluczyły możliwość ustanowienia rosyjskich baz 

wojskowych na ich terytorium (zabraniają tego konstytu-

cje obydwu państw), to nie zanosi się, aby Rosja zrezy-

gnowała z chęci zwiększenia swojej obecności w regio-

nie. Wskazuje na to choćby wizyta ministra obrony Rosji 

Siergieja Szojgu w Wenezueli, Nikaragui oraz na Kubie  

z lutego tego roku. Zachowanie Rosji zmusza więc pań-

stwa Ameryki Łacińskiej do balansowania między swoimi 

strategicznymi celami a bieżącymi interesami politycz-

nymi i gospodarczymi. 

 

Víctor M. Mijares z Uniwersytety Simona Bolivara  

w Caracas zwraca uwagę na konflikt, jaki towarzyszy 

próbie pogodzenia krytyki skierowanej ku Stanom Zjed-

noczonym, dawnemu hegemonowi na zachodniej półku-

li, z okazywaniem solidarności i sympatii Rosji - państwu 

dążącemu do odzyskania podobnej pozycji na obszarze 

poradzieckim. Wspieranie Rosji w konflikcie z Ukrainą 

uruchamia według niego mechanizmy geopolityczne, 

które prowadzą do uznania sfer wpływów – w tym także 

w zachodniej hemisferze, co stanowi faktyczne sprze-

niewierzenie się przez przywódców państw Mercosur  

i ALBA ich własnym interesom
7
.    

                                                                   
7
 Víctor M. Mijares, The Ukrainian Crisis and Latin America, 
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Załamanie się architektury międzynarodowej opartej na 

dwubiegunowym podziale świata otworzyły państwom 

Ameryki Łacińskiej nowe możliwości w realizowaniu 

swoich interesów i uwolnienia się spod dominacji Sta-

nów Zjednoczonych. Szczególnie lewicowe rządy, za 

sprawą których w wielu państwach Ameryki dokonały się 

faktyczne przemiany polityczne, dążyły do większej sa-

modzielności i niezależności na arenie międzynarodo-

wej. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, gdy warunki na 

arenie międzynarodowej faktycznie umożliwiły pań-

stwom latynoamerykańskim realizację tych celów,  

w wielu wypadkach rządzące elity mają problemy z wy-

korzystaniem tej szansy i popadają w logikę relacji mię-

dzynarodowych, które tak aktywnie przez lata zwalczały. 

 

                                                                                                                    

źródło: http://americasquarterly.org/content/ukrainian-crisis-

and-latin-america (data dostępu: 1 marca 2015). 
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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