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Měsíčník o Americe 

V tomto vydání najdete 

Úsilí Brazílie získat stálé členství v Radě bezpečnosti OSN 

Současná situace v Paraguaji 

Kanada: Předčasné federální volby 

Zpravodajství 

 Argentina 

Začátkem října zemědělci ohlásili, že půjdou opět do stávky, neboť pokládají dialog s vládou za 

nedostatečný. Protesty a stávky zemědělských svazů probíhají již od března. Stávka se 

uskutečnila od 3. do 8. října. 

V Argentině začíná proces s exprezidentem Carlosem Menemem za pašování zbraní do Ekvádoru 

a Chorvatska v letech 1991 až 1995, což se stalo jedním z velkých skandálů jeho vlády. Menem 

byl již v roce 2001 na šest měsíců ve vězení za tuto činnost, ale byl propuštěn z rozhodnutí 

Nejvyššího soudu. 

Prezidentka Cristina Kirchner oznámila, že bude provedena změna v penzijním systému, 

především zestátnění soukromého systému vyplácení penzí a nahradí se jednotným státním 

systémem. Tento projekt zestátnění však vyvolává velké protesty opozice. 

 Bolívie 

Bolívie ústy prezidenta Moralese striktně odmítla žádost USA o povolení přeletů letadel DEA (Drug 

Enforcement Administration) přes její státní území. Tím pokračuje diplomatická válka mezi těmito 

dvěma státy, která naplno propukla v září během protestů v některých oblastech země proti 

Moralesově politice. Koncem měsíce prezident dokonce oznámil, že pozastavuje na neurčitou 

dobu veškeré operace DEA v Bolívii. Její pracovníci totiž měli údajně podporavat vzbouřence 

v zářijových nepokojích spojených s požadavky autonomie bohatších provincií země.  
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Prezident Morales se demonstrativně připojil k velkému pochodu z horského města Caracolla do 

200km vzdáleného La Pazu, který má vyjadřovat přání stovek tisíc zúčastněných, většinou 

odborářů a farmářů, vyhlášení referenda o nové ústavě. Pochod se konal téměř celý týden 

a bolivijský kongres nakonec skutečně, po dlouhých vyjednáváních mezi prezidentem a jeho 

stranou MAS a opoziční Podemos, přislíbil konání referenda na 25. ledna 2009. Lidové hlasování 

má být pak v prosinci téhož roku následováno prezidentkými a parlamentními volbami. Morales se 

výměnou zavázal nekandidovat na post prezidenta vícekrát, než právě jen v avizovaných 

prosincových volbách. 

 Brazílie 

Gilberto Kassab, pravicový starosta největšího města Brazílie, Sao Paulo, byl znovu zvolen, což 

lze interpretovat jako nepříjemný fakt pro levicového brazilského prezidenta. Brazilští starostové 

mají rozsáhlé pravomoci v ústavním řádu země.  

Brazilská populace stárne a v roce 2030 nastane podle demografických odhadů její pokles. Jako 

mnoho států na světě se Brazílie potýká s faktem, že populace stárne, a to s sebou nese větší 

finanční náklady. V roce 2007 dostalo 15 milionů brazilských penzistů speciální státní dávky, které 

mají redukovat chudobu mezi starými lidmi. Brazilci chtějí mít méně dětí, a proto se předpokládá, 

že zatímco v současnosti má země 204 milionů obyvatel, v roce 2030 to bude 200 milionů. 

 Guatemala 

Na konci října, Guatemalu postihly silné deště, které následně způsobily povodně. Silné záplavy 

zasáhly i Honduras, kde si vyžádaly na 30 mrtvých a více než 40 000 lidí muselo upustit svoje 

domovy. 

 Chile 

Prezidentka Chile, Michelle Bachelet zaznamenala v měsíci říjnu podle výsledků veřejného 

průzkumu nárůst podpory společnosti o celá 4 procenta. To znamená obrat v dlouhodobém trendu 

snižování popularity prezidentky Bachelet. Výsledek musí být pro prezidentku velmi pozitivní 

i proto, že přichází v době celosvětové finanční krize. 

 Kanada 

Dne 1. října rezignoval Owen Lippert, který psal projevy pro Stephena Harpera poté, co byl 

obviněn z plagiátorství, kterého se měl dopustit v roce 2003. Opsal některé přesné formulace, 

které dříve použil v Austrálii premiér Howard k obhájení invaze do Iráku. Harper řeč přednesl na 
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mimořádné schůzi dolní sněmovny 20. března 2003 těsně po zahájení americké invaze do Iráku 

a naléhal, aby se Kanada připojila ke „koalici ochotných“. Lippert se přiznal a rezignoval. 

 Kostarika 

Celou střední Ameriku zastihly během měsíce října silné bouře s povodněmi, které vyhnaly 

z domovů statisíce lidí a vyžádaly si několik desítek obětí. Povodně a jimi vyvolané sesuvy půdy se 

nevyhnuly ani Kostarice. Tato země sice nebyla nejvíce postiženou, ale i tak bylo zaregistrováno 

7 mrtvých a přibližně 100.000 postižených osob. Kostarika v půlce měsíce října vyhlásila krizový 

stav a požádala mezinárodní společnost o pomoc. 

 Kuba 

V polovině října se v Paříži sešli zástupci Evropské unie s kubánským ministrem zahraničních věcí, 

Felipem Pérez Roque. Na společném jednání došlo k podpisu dohody o spolupráci, která by měla, 

po přibližně pětileté diplomatické odmlce, obnovit komunikaci s ostrovním režimem. Nově 

podepsaná dohoda vymezuje dodržování vzájemného respektu vůči politickému zřízení, na druhou 

stranu nepřipouští jakékoliv tabu pro jednání. Převažující postoj EU ohledně vstřícného přístupu ke 

komunistickému režimu ostře kontrastuje s pozicí ČR. Francouzský ministr zahraničních věcí 

Bernard Kouchner, zakladatel společnosti Lékaři bez hranic, nicméně ujistil dalšího účastníka 

jednání, Karla Schwarzenberga, že zkušenosti České republiky s komunismem a její postoj bude 

plně respektován.  

Kubánská státní společnost Cubapetrolero oznámila navýšení odhadovaných zásob ropy 

a zemního plynu v pobřežních vodách Kuby. Pokud by byly nová naleziště potvrzena, znamenalo 

by to, že Kuba má přibližně stejné zásoby ropy jako Spojené státy Americké. To by významně 

posílilo postavení ostrova na mezinárodní politické scéně stejně tak jako pozici a možnosti 

komunistické vlády Kuby.  

V Havaně byl slavnostně otevřen první ruský ortodoxní kostel Panny Marie Kazanské, který je 

velmi významným symbolem zdárně se vyvíjejících přátelských vztahů mezi Ruskem a Kubou. 

Zahájení první nedělní mše, kterou sloužil metropolita z Mosky, se zúčastnil i prezident Raul 

Castro. Datum otevření nového kostela připadlo možná nikoli náhodně na jeden ze dnů výročí 

Karibské krize roku 1962. 

 Mexiko 

Mexiku se rozběhla národní kampaň s názvem Vamos Por Un Millón de Kilos (Zhubněte o milion 

kilogramů), která má podnítit Mexičany, aby začali bojovat se svou obezitou. V zemi žije 

110 milionů lidí a téměř polovina z nich má nadváhu. S nadváhou a obezitou jsou spojená četné 

zdravotní potíže, jejichž léčba stojí mexické zdravotnictví hodně peněz.  
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Mexické bezpečnostní síly zatkly muže s jménem E. A. Felix, který má být jedním z nejmocnějších 

vůdců drogového kartelu. Drogový kartel řízený rodinou Felixe propašoval do Spojených států 

miliony tun kokainu a marihuany. 

 Paraguay 

Bývalý paraguayský prezident Duarte se odolal k Nevyššímu soudu aby získal senátorské křeslo 

s plnými pravomocemi. Senát ho jmenoval doživotním senátorem, který nemá možnost hlasování. 

Proti prezidentu Lugovi vystoupili zemědělci, kteří požadují, aby inicioval agrární reformy. Tyto 

reformy by se dotkly brazilských zemědělců, kteří pěstují sóju na paraguayské půdě. Zároveň jsou 

s prezidentem Lugem nespokojení i liberálové, kteří zůstali při vyjednáváních se zemědělskými 

odbory na okraji.  

Paraguayský prezident Fernando Lugo podnikl na konci října cestu do Spojených států, Salvadoru 

a Mexika. Ve Washingtonu se setkal s americkým prezidentem Georgem W. Bushem a přednesl 

projev o paraguayské zahraniční politice na setkání Stálé rady OAS. 

 Peru 

Alan García vyhlašuje válku proti korupci. Nahradil ředitele státního podniku Petro Perú Alberta 

Quimpera, který výměnou za úplatek upřednostnil norskou společnost Discover Petroleum ve 

výběrovém řízení, které se týkalo těžby pěti roponosných míst. 

Předseda vlády Jorge del Castillo a celý jeho kabinet podali demisi. Důvodem byl korupční skandál 

s Petro Perú, i když premiér svojí účast v aféře popřel. Prezident Alan García jmenoval novým 

předsedou vlády Yehuda Simona, který byl doposud levicovým guvernérem provincie 

Lambayeque. García si zřejmě vybral Simona, aby umírnil kritiku jeho osoby z levicové strany. 

Volba Simona ale veřejnost šokovala, jelikož dříve skončil za mřížemi kvůli tomu, že byl spojován 

s levicovými povstalci. Přesto má nový předseda vlády ze svého provinčního působení pověst 

transparentního politika, který zlepšil zdravotní péči a školství. 

Peru navštívil španělský královský pár. Jedná se o jejich třetí návštěvu této země. Výsledkem je 

podepsaný Plán strategické asociace mezi oběma zeměmi. Tím se pravděpodobně zvýší 

španělské investice v Peru.  

Prezident Peru Alan García vzkázal bolívijskému prezidentovi Evu Moralesovi, aby se nevměšoval 

do záležitostí cizích států. Morales ve svém projevu podpořil levicové hnutí v Latinské Americe. 
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 Spojené státy americké 

Americký ministr obrany Robert Gates na okraj summitu ministrů obrany členských zemí NATO 

v Budapešti vyjádřil v tom smyslu, že USA by rády daly Gruzii pevný závazek členství ještě do 

konce tohoto roku.  

USA uzavřela s Indií dohodu, na jejímž základě získá Indie během příštích patnácti let investice ve 

výši 27 miliard dolarů, dále pak jaderné technologie, reaktory a palivo. Jedná se tedy o přelomovou 

dohodu v oblasti civilní jaderné energetiky, která ukončila přes třicet let trvající období od prvního 

indického jaderného testu, kdy se USA zavázaly, že dohodu takového charakteru neuzavřou.   

Dne 10. října daly USA KLDR závazek, i když ne stále definitivní, že tuto zemi vyškrtnou ze 

seznamu zemí podporujících terorismus. KLDR se opět zavázala, že bude spolupracovat 

s mezinárodními inspektory při zhodnocení účelů reaktoru v Jongbjonu a že nevyrobí jadernou 

zbraň.    

Dne 15. října byla dohodnuta nová irácko-americká dohoda upravující pobyt amerických vojsk na 

iráckém území po vypršení stávající smlouvy na konci tohoto roku. Nová dohoda předpokládá, že 

američtí vojáci zemi opustí do konce roku 2011, pouze pokud by byly iráckou vládou požádány 

o setrvání, mohou zůstat. Dohodu teď musí schválit irácký parlament. Obě strany se dohodly i na 

trestání amerických vojáků, kteří spáchají zločin na iráckém území. Pokud bude čin spáchán mimo 

službu a americkou základnu, bude voják podléhat iráckým zákonům. 

 Uruguay 

Banka Santander Uruguay oznámila fúzi s  pobočkou banky ABN Amro na začátek listopadu, čímž 

se vytvoří největší soukromá finanční společnost země.  

Uruguayský senátor José Mujica, oznámil, že si za poradce vybere bývalého argentinského 

ministra financí Roberta Lavagna, pokud vyhraje prezidentské volby v roce 2009. Lavagna je 

peronista, kandidoval v argentinských prezidentských volbách v roce 2007 za uskupení Una 

Nación Avanzada, která skončila na třetím místě. 

Současný levicový prezident Tabaré Vázquez se začal připravovat na volební kampaň pro 

prezidentské volby 2009, ve kterých bude obhajovat svůj mandát. Vázquez ale předtím několikrát 

odmítl, že by kandidoval na druhé volební období. 

 Venezuela 

Miliony Venezuelanů zažily rozsáhlý výpadek elektrického proudu. Letos se jedná už o třetí 

podobný velký výpadek. Někteří tvrdí, že za touto událostí stojí neefektivita a zastaralost státem 

vlastněných rozvodných závodů.  



Newsletter Amerického programu 10/2008  str. 6 

Venezuela s pomocí Číny vypustila do kosmu svou první družici, která bude sloužit 

k telekomunikaci. Družice s názvem Simon Bolívar bude přenášet televizní kanál Telesur. Celý 

projekt přišel na 7,5 miliardy korun. Podle amerických odborníků může být družice použita na 

odposlechy telefonátů, Chávez to však odmítá a tvrdí, že bude sloužit pouze mírovým účelům 

a podpoří integraci latinskoamerických zemí. Vedle Venezuely má telekomunikační družice pouze 

Brazílie a Argentina. 

Minianalýzy 

Úsilí Brazílie získat stálé členství v Radě bezpečnosti OSN 

Dalibor Bartoš 

Organizace spojených národů (OSN) je nejdůležitější mezinárodní organizace na světě. 

Nejdůležitější proto, že jejími členy jsou téměř všechny státy světa. Je to tedy jedinečné světové 

fórum, ve kterém dochází ke koordinaci a kooperaci mezi státy v ekonomických, sociálních, 

ekologických, bezpečnostních, kulturních a jiných oblastech. Nejdůležitějšími dokumenty 

organizace jsou Charta OSN a Deklarace lidských práv. Principy v těchto dokumentech jsou 

natolik nadčasové a transnacionální, že je není třeba v budoucnu měnit. Naopak, je třeba zajistit, 

aby se OSN stala efektivní a akceschopnou mezinárodní organizací, která dokáže tyto principy 

hájit i za pomoci vojenských prostředků.  

Právě efektivita organizace je často předmětem mnoha debat o bezúčelnosti OSN pro svět 

v 21. století.  Tyto debaty jsou vedeny velmocemi, které by raději jednaly podle svých úzkých 

partikulárních zájmů, než aby se podvolily rozhodnutím OSN. OSN bude taková, jakou si ji budou 

státy přát. Může být zachován status quo, který zapříčiní to, že OSN se ocitne v situaci své 

předchůdkyně, Společnosti národů. Nebo se státy mohou dohodnout na reformě jejího 

nejdůležitějšího orgánu, Rady bezpečnosti (RB). Poslední vývoj zatím přeje druhé alternativě. 

Politické špičky států pochopily, že bez efektivní globální organizace nelze vyřešit nejpalčivější 

problémy lidstva a zajistit mezinárodní mír a bezpečnost.  

Nejdůležitějším aspektem probíhající reformy je rozšíření Rady bezpečnosti o stálé a nestálé 

členy. Rada bezpečnosti má hlavní zodpovědnost za zachování mezinárodní bezpečnosti a míru. 

Její složení však nereflektuje současný mezinárodní systém, ale odpovídá světu, který se zrodil po 

druhé světové válce. Pět velmocí (Spojené státy americké, Ruská federace, Čína, Francie a Velká 

Británie) má privilegované právo veta. Jakýkoliv stát s tímto právem, když nebude souhlasit 

s návrhem, může využít veta, a tak se postavit případně proti většině států. Vedle stálých členů je 

v RB deset nestálých členů, kteří jsou voleni Valným shromážděním podle regionálního klíče na 

dobu dvou let.  

Mezi státy panuje shoda na tom, že RB se musí rozšířit, ale už neexistuje konsensus o jaké státy. 

Jako o vážných kandidátech se uvažuje o Německu, Japonsku, Indii, Jihoafrické republice 

a Brazílii. 
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Zaměříme se tedy na Brazílii, o které se již od 19. století hovoří jako o velmoci. Je to jistě 

oprávněné zařazení, když si shrneme nejdůležitější faktografická fakta o této zemi. Brazílie má jen 

o málo menší rozlohu než USA (cca 8,5 milionu čtverečních kilometrů), celkem zde žije téměř 200 

milionů lidí, nacházejí se zde ohromná naleziště nerostných surovin.1 Je to regionální velmoc Jižní 

Ameriky.  

Již od skončení studené války patří Brazílie mezi nejzarytější obhájce rozšíření RB a současný 

prezident Luis Ignacio da Silva již několikrát na půdě Valného shromáždění vyjádřil zájem jeho 

země stát se stálým členem RB.  

Pokud se Brazílie stane stálým členem RB, dostane i právo veta? Brazílie by jako stálý člen chtěla 

právo veta mít, ale pokud by tento návrh nebyl průchozí, podporuje jako většina států použití práva 

veta jen na určité oblasti. Zejména se jedná o oblasti týkající se ohrožení míru, porušení míru 

a činů útočných. Jednalo by se tedy o redukci práva veta současných pěti stálých členů RB. Tento 

návrh však naráží na problém, že stávající stálí členové nebudou s omezením souhlasit a bez 

jejich souhlasu nemůže návrh projít.  

Brazílie nemá vůbec jisté, že se stane stálým novým členem RB za region Latinské Ameriky. Státy, 

které aspirují na pozici stálých členů, narážejí na odpor svých regionálních rivalů. Tzv. Coffee – 

Club, či Uniting for Konsensus – Itálie, Španělsko, Argentina, Kanada, Mexiko, Jižní Korea 

a Pákistán a jiné země jsou pro vytvoření více křesel pro nestálé členy, kteří by byli voleni na 

základě regionální reprezentace. Tato skupina, kde nejsilnější slovo má Itálie a Pákistán, je proti 

vytváření nových stálých členů, protože by podle nich došlo tímto krokem k vytvoření nových 

mocenských center a narušil by se princip suverénní rovnosti členů OSN. Tato skupina je ostře 

vyhraněna vůči velkým a mocným státům, které by se chtěly stát stálými členy RB.  

Regionálními rivaly Brazílie jsou Mexiko a Argentina. Brazílie je však ve výhodnější pozici než tyto 

dva státy, a proto Mexiko a Argentina raději další rozšiřování o stálé členy nepodporují. Raději 

preferují rotativní křeslo pro oblast Latinské Ameriky.  

Jak jsme již popsali výše, bez souhlasu stálých členů nelze přijmout nové členy. Brazílii se podařilo 

získat podporu pro své členství od čtyř stálých členů, kromě USA. Spojené státy zatím s přímou 

podporou váhají, ale je dosti pravděpodobné, že Brazílii nakonec podpoří. Například podporu Číny 

si Brazílie zajistila tím, že ji uznala jako zemi s tržní ekonomikou a otevřela své trhy levným 

čínským výrobkům, což může přinést neblahé důsledky pro brazilský průmysl.  

Brazílie by mohla mít také problém s tím, že chce zastupovat region, ve kterém se nachází 

povětšinou španělsky hovořící země. Z regionu ji zatím podporu přislíbily pouze Ekvádor, Uruguay, 

Bolívie a Paraguay, Chile váhá a Mexiko a Argentina jsou přímo proti.  

                                                
1
 Brazílie disponuje značným množstvím ropy u svých břehů. Zásoby jsou odhadovány až na 80 miliard barelů ropy, bude však problém 

s těžbou, protože ropa se nachází dosti hluboko a pod silnou vrstvou soli. V případě, že Brazílie začne ropu těžit, mohla by se relativně 
brzy stát ropnou velmocí.  
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Brazilský prezident, Lula da Silva, ve své zemi zahájil řadu sociálních opatření, které mají pomoci 

chudým a trpícím hladem, kterých je v zemi asi třetina. Jeho opatření pomáhají Brazílii plnit 

závazky plynoucí z Miléniové deklarace OSN.2 Proto může Brazílie aspirovat na stálé členství jak 

z pozice regionální velmoci, tak z pozice země chudého Jihu, které se daří vymanit se z chudoby 

a být dobrým příkladem pro ostatní. 

Pokud by se Brazílie stala opravdu stálým členem RB OSN, lze předpokládat, že za současného 

vedení levicového prezidenta bude hájit zájmy chudých a rozvojových zemí Jihu. Rovněž se bude 

aktivně zapojovat do mezinárodních operací na udržení míru a bezpečnosti, přičemž se bude 

striktně držet Charty OSN a bude vystupovat proti případným unilaterálním krokům některých 

velmocí.3  

Brazílie si díky svému významu stálé křeslo v RB OSN jistě zaslouží, ale získat pro to podporu pro 

ni nebude vůbec snadné. Jako veliký problém se jeví tzv. regionální rivalové – Mexiko a Argentina 

a fakt, že Brazílie není španělsky mluvící země. V neposlední řadě je také důležité, aby se pro její 

přijetí vyjádřily kladně dvě třetiny zemí zastoupených ve Valném shromáždění OSN.  

Noví stálí členové RB OSN musí zajistit organizaci větší reprezentativnost a efektivitu při 

prosazování závazných rozhodnutích. V případě Brazílie je zaručeno, že obě kritéria splňuje. 

Brazílii je totiž možné chápat jako zemi chudého Jihu, které se daří zlepšovat sociální situaci svých 

obyvatel. Na druhou stranu má dostatek vojenských a ekonomických zdrojů, aby zajistila OSN 

dostatečnou efektivitu při plnění rozličných operací na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. 

Současná situace v Paraguaji  

Simone Radačičová 

Dne 15. srpna letošního roku se ujal prezidentského úřadu nový prezident Fernando Lugo. Jeho 

zvolení provázela vlna spekulací a obav. Během předvolební kampaně, „biskup chudých“, jak bývá 

Lugo často označován, ocenil některé kroky venezuelského prezidenta Huga Cháveze. Právě 

utužení vztahů s Venezuelou a inspirace chávezovým modelem „socialismu 21. století“ vyvolaly 

dohady o budoucím směřování Paraguaje.  

V současné době je třeba uvést, že se Lugo prozatím vystupuje jako spíše umírněný levicový 

politik, který udržuje dobré vztahy s jak s představiteli nové latinskoamerické levice, tak 

i s pravicovými režimy. Na konci října navíc navštívil Spojené státy. Ve Washingtonu se setkal 

                                                
2
 Miléniové shromáždění se konalo 6. až 8. září 2000 v sídle OSN v New Yorku. Valné shromáždění přijalo Miléniovou deklaraci, ve 

které se všech 191 států OSN zavázalo splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových cílů: 
1. Odstranit extrémní chudobu a hlad 
2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny 
3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen 
4. Omezit dětskou úmrtnost 
5. Zlepšit zdraví matek 
6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem 
7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí  
8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj. 

 
3
 Brazílie odsoudila vojenskou operaci Spojených států v Iráku v roce 2003, která se uskutečnila bez mandátu OSN.  
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s americkým prezidentem Georgem W. Bushem. Oba státníci se zavázali společně bojovat proti 

chudobě, které postihuje velkou část paraguayské populace. Lugo se dále nechal slyšet, že 

v budoucnu plánuje další posílení vztahů, a to i s novou americkou administrativou.  

Zatím se nepotvrdily ani obavy spojené s novým projednáním smluv o využití vodní elektrárny 

Itaipú, kterou Paraguay spoluvlastní se sousední Brazílií. Ve své předvolební kampani, Lugo 

dokonce hovořil o „brazilském kolonialismu“ a vyhrožoval, že případ předá i Mezinárodnímu 

soudnímu dvoru. Dnes však Lugo odpustil od tohoto postoje a snaží se s Brazílií nalézt vhodný 

konsenzus.  

Co se týká vztahů s představiteli populistické levice, Lugo krátce po své inauguraci, podepsal 

v paraguayském San Pedru dohodu s Venezuelou, která se týkala zejména energetické 

spolupráce. Nedávno se však Lugo nechal slyšet, že Paraguay bude hledat vlastní cestu 

demokratického rozvoje, a nebude se přitom inspirovat „Bolívií nebo Venezuelou“. Dále se uvedl, 

že neplánuje změnu ústavy (po vzoru Ekvádoru, Venezuely či Bolívie) ani prodloužení počtu 

mandátů. V budoucnu ho však čeká mnoho výzev, spojených ať už s vysokou korupcí, tak 

s agrární reformou, která by mohla zasáhnout i bohaté latifundisty z Brazílie. Prozatím však 

můžeme říct, že se obavy o radikálně levicovém směřování země nenaplnily. 

Kanada: Předčasné federální volby 

Andrea Tršová 

V předčasných parlamentních volbách v Kanadě, které proběhly 14. října a které žádal premiér 

Stephen Harper kvůli nedostatečné podpoře pro svou menšinovou vládu v polovině září, opět 

zvítězila vládnoucí Konzervativní strana. Vypsání voleb bylo označeno některými kritikami jako 

zbytečně unáhlené. Volební výsledky se podle předpokladů příliš neliší od předchozí situace. 

Přestože konzervativci získali 143 křesel, tedy o 19 více, stále nezaujímají parlamentní většinu, do 

které jim chybí 8 poslaneckých mandátů. Druhá nejúspěšnější strana, kanadští liberálové, obdržela 

jenom 76 křesel oproti předešlým 95. Volby doprovázela rekordně nízká volební účast, která 

představovala 59,1 procent voličů. 

Nový kabinet, který Harper jmenoval, bude čelit především světové finanční krizi. Kanada zatím 

zůstává od krize projevující se v sousedních Spojených státech poměrně izolovaná a podle 

guvernéra Bank of Canada, Marka Carneyho, by neměl být stát krizí příliš zasažen. Měl by se 

pouze potýkat s mírným zpomalením ekonomického růstu během konce tohoto a první poloviny 

následujícího roku, způsobeným zejména ekonomickou recesí ve Spojených státech, se kterými je 

kanadská ekonomika hluboce provázána (téměř 80 procent exportu směřuje do USA). Jak dále 

uvedl, země za tuto situaci vděčí především svému stabilnímu a dobře fungujícímu bankovnímu 

systému. Přesto by měly být kroky Harperovy nové vlády o to lépe promyšlené, aby premiér 

nemusel při rostoucích vládních výdajích, inflaci a současnému snižujícímu se ekonomickému 

růstu porušit svůj předvolební slib, že nezvýší státní deficit. 

Dále před kanadskou vládou zůstává zatím neznámý výsledek letošních amerických 

prezidentských voleb a jeho možné důsledky. Zatímco se předpokládá, že žádné významné změny 
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by neměly nastat při případném vítězství Johna McCaina, nastává zde otázka, jak by mohla 

ovlivnit vztahy obou zemí výhra favorita voleb, Barracka Obamy. Podle analytiků lze od 

demokratického kandidáta očekávat například protekcionismus v domácí ekonomice či důraz na 

různá opatření v problematice znečišťování životního prostředí. Význam se také přisuzuje 

samotnému vztahu mezi kanadským premiérem a novým americkým prezidentem. 
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