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Zpravodajství 

 Argentina 

Argentina: Mediální zákon rozvířil hladinu 

Silná veřejná debata se rozpoutala poté, co argentinský parlament začal projednávat novou verzi 
mediálního zákona. Dosud platný zákon pochází z roku 1980, tedy z dob poslední vojenské 
diktatury. Prezidentka Kirchner, která novelu plně podporuje, prohlašuje, že svoboda tisku by 
neměla být zaměňována za svobodu těch, kdo média řídí. Problém je ovšem v načasování této 
změny. Vláda chce totiž zákon prosadit nejpozději do 10. prosince, kdy se své funkce ujme nově 
zvolený parlament, ve kterém již budou mít mnohem silnější zastoupení opoziční strany. Opozice i 
zástupci novinářů nyní proti tomuto kroku protestují, stěžují si na verbální útoky koalice proti 
médiím a obávají se narůstajícího vlivu vlády na komunikační média. Vláda by podle nového 
zákona totiž měla výhradní právo schvalovat všechny nově vydávané licence na poskytování 
služeb v audiovizuální komunikaci. 

Zmíněné události v Argentině nejsou na kontinentu ojedinělé. Debata o neadekvátně silném vlivu 
vlády na média probíhá v současné době v několika latinskoamerických zemích. Ve Venezuele, 
kde proces začal ukončením platnosti licence televize RCTV v roce 2007, byla jen v uplynulém 
roce ukončena činnost 32 radiových stanic z důvodu údajného šíření falešných zpráv. Stejně tak 
bojuje proti médiím ekvádorský prezident Rafael Correa, který usiluje o uzavření opozičně 
zaměřené stanice Teleamazonas. O výsledku verbálního boje v Argentině, ve kterém podle 
prezidentky nakonec zvítězí argentinská demokracie, se rozhodne v nadcházejících týdnech. 
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 Brazílie 

Brazilská vláda chce větší dohled nad zásobami ropy 

V letech 2007 a 2008 byly při březích Brazílie objeveny významné zásoby ropy. Podle odhadů lze 
hovořit o 33 miliardách barelů. Nález takového množství této strategické suroviny začíná měnit 
vztah brazilské vlády k zahraničním těžařským firmám a brazilský prezident postupně ustupuje 
od dlouholeté spolupráce s ropnými společnostmi. 31. srpna předložil Kongresu čtyři klíčové 
návrhy zákonů, které posilují vliv státu nad ropnými nalezišti. Požaduje, aby výnosy z těžby 
putovaly přímo do státní pokladny a následně byly použity na investice do vzdělání a zdravotnictví. 
Návrhy zákonů jsou pod ostrou kritikou opozice, která obviňuje vládu, že si chce koupit přízeň 
voličů ve volbách, které se budou konat v následujícím roce. Analytici neočekávají, že by zákony 
byly schváleny dříve než v prosinci. Monopolní postavení při těžbě ropy nalezené od roku 2007 by 
navíc mělo náležet polostátní firmě Petrobras. Petrobras denně vytěží zhruba 2 miliony barelů ropy 
denně. Brazilská vláda má ve firmě 40 procent akcií, ale 55,7 procent hlasovacích práv. V roce 
2006 dosáhla Brazílie díky Petrobrasu soběstačnosti v těžbě ropy.  

Zásoby ropy leží zhruba pět tisíc metrů pod hladinou Atlantiku v silné solné vrstvě, proto se 
předpokládá, že těžba ropy bude nesmírně komplikovaná a finančně náročná. Mělo by dokonce jít 
o nesložitější projekt v historii ropného průmyslu vůbec. Budoucí těžba ropy v Brazílii bezpochyby 
zamíchá globální rovnováhou, nemluvě o značných příjmech do státního rozpočtu, které by měla 
přinést.  

Mnozí kritici ale varují, že nová naleziště ropy a zejména monopolní postavení společnosti 
Petrobas se na ekonomické situaci Brazílie může projevit i negativně. V budoucnosti by podle nich 
mohlo dojít k omezení přílivu nových investic z jiných zemí, které by ohrozilo transformaci Brazílie 
v rozvinutý stát.  

 

 Dominikánská republika 

Fernandéz slaví první rok třetího mandátu 

V polovině srpna oslavil Leonel Fernández první rok svého již třetího mandátu ve funkci 
dominikánského prezidenta. Fernández vyhrál volby dne 16. května 2008 jako lídr strany Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD). V posledních měsících však prezident musí čelit kritice 
spojené se skutečností, že se mu nepodařilo účinně čelit rostoucí korupci. V zemi je také aktivní 
silné sociální hnutí, které požaduje zlepšení životních podmínek. Na druhou stranu je ale pravdou, 
že se Fernandézově vládě navzdory ekonomické krizi podařilo udržet v první polovině roku 2009 
mírný ekonomický růst.  
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 Guatemala 

Bod zlomu pro oběti občanské války? 

Během občanské války v Guatemale trvající od šedesátých let 20. století až do roku 1996 bylo 
zabito nebo zmizelo na 250 tisíc lidí, z nichž většina byli civilisté. Dosud se nikdo za tyto zločiny 
nedostal před soud, což jenom potvrzuje smutnou statistiku, že v 98% zločinů v Guatemale není 
nikdo potrestán. Místní soudní moc je obecně považována za sillně zkorumpovanou. 

Průlom nastal letos v srpnu, kdy soud v Chimaltenangu (asi 40 km západně od Guatemala City) 
poslal Felipe Cusanera na 150 let do vězení. Cusanero je vinen ze zmizení šesti mayských indiánů 
v období mezi roky 1982 a 1984, tedy v období vrcholu občanské války, kdy zastával úřad 
vojenského komisaře - člověka zprostředkujícího komunikaci mezi vládou a armádou. Pravice se 
domnívá, že Cusanero má na svědomí vícero zmizení, či vražd, nicméně přijelo svědčit pouze šest 
rodin.  

 

 Kolumbie 

Vražda Luise Carlose Galána po 20 letech 

Kolumbie si 18. srpna připomenula 20. výročí od vraždy prezidentského kandidáta strany Nuevo 
liberalismo Luise Carlose Galána. Rok 1989 je označován za nejkrvavější v historii Kolumbie 
vzhledem k útokům a vlně násilí rozpoutané ze strany drogových kartelů. Byla to právě druhá 
polovina 80. let, kdy se obchod s drogami stal významným fenoménem a jedním z hlavních 
problémů země. Vlnou násilí usilovali obchodníci s drogami ochromit státní instituce, a zajistit si tak 
bezpečnost pro sebe i pro své ilegální aktivity. Konkrétně šlo o snahu předejít schválení normy 
umožňující vydání osob obviněných v USA z obchodu s drogami. I přesto, že jejich snahy o 
infiltraci do parlamentu částečně uspěly (bylo to právě ustanovení o zákazu vydávání 
kolumbijských občanů před justici cizích zemí, jež potopilo politickou a ústavní reformu 
projednávanou v prosinci 1989 a jež prakticky pohřbilo výsledky mírového procesu s Hnutím 19. 
dubna - Movimiento 19), vražda Galána vedla k tomu, že prezident Barco vyhlásil válku proti 
obchodu s drogami.  

Důvody pro zavraždění Luise Carlose Galána vrahem najatým drogovými obchodníky přímo 
vyplývaly z předvolebního programu prezidentského kandidáta, jenž sliboval boj proti obchodu s 
drogami a mafií, ale také konec konzervatismu a kontinualismu, který charakterizoval kolumbijskou 
politickou scénu posledních 40 let. Galán se nadto těšil velké popularitě, jež jeho vítězství 
v nadcházejících volbách činila prakticky jisté.  

Výročí vraždy Galána vyvolalo rozporuplné reakce. Zadržení tehdejšího ředitele tajných služeb 
Miguela Maza Marquéze, obviněného ze selhání zajištění bezpečnosti prezidentského kandidáta 
na základě svědectví lídra paramilitárních jednotek Ernesta Baeze, den před oslavou výročí 
ukazuje na slabost justičního systému v Kolumbii. Galánova oběť spolu s dalšími vyvolává otázku, 
nakolik jejich smrt přispěla ke změně situace v zemi. Galán je bezesporu hrdinou, který se postavil 
proti režimu a proti obchodníkům s drogami. Jak ukazují kauzy o infiltraci drogových bosů do 
parlamentu (viz kauza parapolítica) a tolerance drogových peněz ze strany společnosti, je otázkou, 
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nakolik Galánovo poselství skutečně stále žije. Kolumbie sice překonala období drogové války, 
o konečném vítězství ale hovořit nelze. 

 

Americké vojenské základny i nadále středem pozornosti  

Problematika přítomnosti jednotek Spojených států na kolumbijských vojenských základnách se 
stala hlavním tématem diskutovaném jak na bilaterální, tak i regionální úrovni. Speciální zasedání 
Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) z 28. srpna věnované tomuto tématu sice dospělo 
k závěrečné společné deklaraci, ne však k řešení napjatých vztahů existujících mezi Kolumbií a 
zbytkem zemí regionu. 

Zatímco kolumbijský prezident Uribe ve svém projevu obhajoval užitečnost spolupráce s USA 
v otázkách boje proti drogám a terorismu a zdůraznil, že uzavření smlouvy je vnitřní záležitostí 
Kolumbie, bolivijský prezident Evo Morales jednoznačně odmítl jakoukoli formu přítomnosti USA 
v zemích subkontinentu s tím, že se jedná o zradu vůči osvobození obyvatel jihoamerického 
kontinentu. Tuto pozici sdílí s Venezuelou. Podle slov Rafaela Correy (prezident Ekvádoru) je to 
právě Kolumbie, která představuje nebezpečí pro region svou produkcí drog a s tím spojenou 
problematickou bezpečnostní situací. Naopak smírnější pozici zaujaly vedle Brazílie, jež vyzývala 
k diskuzi o problému v přítomnosti amerického prezidenta, rovněž prezidentky Argentiny a Chile. 

Výsledkem několikahodinového jednání byl kompromis, který je svým obsahem ve velké míře 
dvojznačný. Respektování vnitřní suverenity a teritoriální integrity, stejně tak jako transparentnost 
v otázce bezpečnosti jsou principy splňující kolumbijské představy o svrchovanosti uzavřít 
vojenskou smlouvu dle vlastního uvážení. Ostatní státy jej naopak chápou jako záruku proti 
neintervenci USA na svém území. Za úspěch lze tedy považovat pouze to, že se země dohodly 
jednat o americké vojenské přítomnosti v Kolumbii v září v rámci Rady pro bezpečnost Unasuru 
(Consejo de Defensa de Unasur). 

Podle informací zvěřejněných kolumbijským deníkem El Tiempo smlouva s USA neznamená 
předání vojenských základen do rukou americké armády. Základny by měly být, stejně jako 
vojenské operace, pod kontrolou kolumbijských sil. Kolumbijská strana bude mít rovněž právo 
schvalovat americký personál, jenž by neměl překročit 800. Slabým bodem je však otázka imunity 
amerických vojáků, kteří mohou být souzeni pouze v USA.  

 

 Kuba 

Lidská práva na Kubě: žádný pokrok 

Kubánská lidsko-právní organizace Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) publikovala zprávu, ve které zhodnotila současnou situaci lidských práv na Kubě. 
Organizace se zaměřila zejména na období vlády současného prezidenta Raúla Castra. Podle ní 
nedošlo navzdory očekávání k žádnému pokroku v této oblasti. Naopak, jak uvedl Elizardo 
Sánchez z CCDHRN, bylo zaznamenáno zvýšení počtu krátkých zadržení, u kterých jsou 
podezřelí propuštěni po několika hodinách, aniž by úřady vznesly jakékoliv obvinění. Sanchéz 
rovněž uvedl, že nejenže nejsou patrné žádné pozitivní změny, došlo navíc i k nárůstu počtu 
politických vězňů (jen za letošní rok z 205 na 208). Organizace ve zprávě rovněž upozornila 
na zintenzívnění policejního násilí - jen v uplynulých měsících se odehrály tři incidenty, kdy policie 
údajně napadla manželky disidentů. Kubánské úřady na obvinění nijak nereagovaly.  
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 Mexiko 

Summit NAFTA v Guadalajare 

Lídri členských krajín NAFTA - americký prezident B. Obama, kanadský premiér S. Harper 
a hostiteľ mexický prezident F. Calderón sa stretli na výročnom summite tohto integračného 
zoskupenia v Guadalajare. Hlavnými témami stretnutia boli ekonomická kríza, boj 
s narkoobchodom, otázky imigrácie a pandémie chrípky typu A.  

Predstavitelia členských krajín v záverečnom vyhlásení zdôraznili potrebu koordinácie postupu pri 
obnove ekonomík a tvorbe pracovných príležitostí. Okrem toho sa zaviazali k spoločnej pozícii 
na fóre G-20, v rámci ktorej budú presadzovať posilnenie akcieschopnosti medzinárodných 
finančných inštitúcii – najmä Interamerickej rozvojovej banky, ktorá zohráva kľúčovú úlohu 
pri zmierňovaní dopadov krízy na krajiny kontinentu.  

V rokovaní sa lídri venovali aj téme protekcionizmu, ktorej znovunastolenie spôsobila najmä 
kampaň „Buy American“ v USA, ktorá má motivovať amerických spotrebiteľov k nákupu domácich 
produktov. Prezident Obama však odmietol jej negatívny dopad na obchodnú výmenu s Mexikom 
a potvrdil odmietavý postoj USA k protekcionistickým opatreniam. Podstatnú časť summitu vyplnili 
bilaterálne rozhovory predstaviteľov USA a Mexika o boji s narkoobchodom a organizovaným 
násilím kartelov na oboch stranách hranice. Obama podporil stratégiu prezidenta Calderóna 
spočívajúcu v zapojení armády do boja s kartelmi a vyzdvihol spoluprácu v bezpečnostnej oblasti 
v rámci Iniciatívy Mérida. Zo zahraničnopolitických tém dominovala summitu diskusia o patovej 
politickej situácii v Hondurase, pričom všetci zúčastnení vyjadrili podporu legitímnemu prezidentovi 
M. Zelayovi a vyzvali na riešenie krízy v súlade s medzinárodným právom a za zapojenia 
medzinárodných organizácii. 

 

Problémový ekonomický vývoj 

Pod vplyvom pokračujúcej ekonomickej krízy v USA poklesla výška príspevkov zasielaných 
Mexičanmi pracujúcimi v USA svojim rodinám do Mexika (tzv. remesas) v druhom trimestri tohto 
roku medziročne až o takmer 18 %. Klesajúca tendencia je dlhodobého charakteru a súvisí 
obzvlášť s poklesom aktivity v oblasti stavebníctva, v ktorej je zamestnaných mnoho Mexičanov 
žijúcich v USA. Okrem toho Mexická banka (Banco de México) oznámila, že v prvom polroku tohto 
roku poklesli priame zahraničné investície medziročne o 24 %, čo je nepochybne tiež dôsledkom 
problémovej situácie americkej ekonomiky a slabej investičnej aktivity. Podľa analytikov je aj 
pokles remesas jedným z faktorov toho, že v posledných dvoch rokoch došlo k nárastu chudoby 
v krajine. Až 27 % príjmov vidieckych rodín a 19 % príjmov mestských rodín pochádza práve 
z remesas, čo odzrkadľuje silný stupeň závislosti mexických rodín od týchto príspevkov. 

 

Nové personálne opatrenia na hraničných priechodoch 

Významnou udalosťou v boji vlády s narkokartelmi a s nimi spojenou korupciou a pašovaním drog 
do USA je nahradenie colných úradníkov na vybraných hraničných prechodoch špeciálne 
školenými príslušníkmi armády. Vláda v rámci implementácie reformného plánu v oblasti colného 
styku rozhodla v polovici mesiaca o stiahnutí 700 colníkov a o ich nahradení 1400 agentmi, ktorí 
prevezmú ich funkcie. Príčinou tohto opatrenia je podľa Ústrednej colnej správy najmä fakt, že 
doterajší colníci už nie sú schopní čeliť novým výzvam na hraniciach. Skutočným pozadím sú však 
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predovšetkým časté podozrenia z korupcie a kolaborácie colných úradníkov s narkokartelmi. 
Príslušníci armády vyslaní na hraničné priechody ako obchodní úradníci majú za sebou špeciálny 
výcvik a školenia z používania technológie i zbraní. Väčšina z nich je vysokoškolsky vzdelaná 
a absolvovala aj psychologické testy. Ich výcvik je súčasťou budovania nového profilu 
funkcionárov verejnej správy v Mexiku, ktorým chce vláda posilniť štátne inštitúcie v boji 
s narkokartelmi. 

 

Prvý prieskum verejnej mienky pred prezidentskými voľbami v roku 2012 

Necelý mesiac po voľbách do dolnej komory mexického Kongresu, ktoré výrazne zmenili 
rozloženie síl na politickej scéne v krajine, sa uskutočnil prvý prieskum verejnej mienky 
o prezidentských voľbách v roku 2012. Výskum zorganizoval Gabinete de Comunicación 
Estratégica a výsledky publikoval denník El Universal. Spomedzi niekoľko tisíc respondentov by 
väčšina z nich odovzdala vo voľbách svoj hlas kandidátovi v súčasnosti opozičnej PRI, s veľkou 
stratou za ním by skončil kandidát vládnej PAN. Nominant PRI by získal 50,7 % hlasov, oproti 18% 
hlasov, ktoré by voliči odovzdali prezidentskému kandidátovi z PAN. Hoci mená kandidátov ešte 
ani zďaleka nie sú známe, súčasný prieskum len potvrdzuje, že posilnenie pozície PRI po júlových 
voľbách bude dlhodobého charakteru a kandidát tejto strany pôjde do nasledujúcich 
prezidentských volieb ako favorit. 

 

 Nikaragua 

Posilňovanie ekonomických vzťahov s Čínou 

Koncom mesiaca sa v hlavnom meste Managua uskutočnilo stretnutie zástupcov priemyselných 
firiem a obchodných spoločností z Nikaraguy a Číny. Viac ako 80 podnikov z oboch krajín rokovalo 
o možnostiach intenzifikácie vzájomnej obchodnej spolupráce. Čínsku stranu zastupovali najmä 
podniky z oblasti ťažkého priemyslu, Nikaragua naopak prezentovala záujem o kooperáciu 
prostredníctvom svojich spoločností exportujúcich ovocné plodiny, tabak a kávu. Výsledkom 
stretnutia sú zmluvy o bilaterálnej obchodnej spolupráci medzi firmami oboch krajín. Toto stretnutie 
zapadá do modelu novej zahraničnoobchodnej politiky Číny, ktorá sa v čoraz väčšej miere snaží 
orientovať na latinskoamerické trhy. Rozvoju bilaterálnych obchodných vzťahov v súčasnosti 
neprekáža ani fakt, že oficiálne diplomatické styky medzi oboma krajinami nie sú nadviazané, 
keďže Nikaragua oficiálne uznáva Taiwan, s ktorým má nadviazané aj diplomatické styky. 

 

 Paraguay 

Hlasování o vstupu Venezuely do Mercosuru odloženo 

Paraguayská vláda stáhla z programu jednání Senátu protokol o vstupu Venezuely do Mercosuru 
z obavy, že ho horní komora paragujského parlamentu neschválí. Opoziční skupiny, společně 
s vládní stranou Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) totiž prohlásily, že protokol nepodpoří. 
Obavy vzbuzuje zejména osoba prezidenta Venezuely Huga Cháveze. Na druhou stranu se však 
ozvaly hlasy, že odmítnutí smlouvy by mohlo zhoršit vztahy mezi oběma zeměmi, což by mohlo 
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ohrozit paraguajskou ekonomiku, která je závislá na dovozu ropy. Paraguajský ministr zahraničí 
Héctor Lacognata uvedl, že se s hlasováním počká na příhodnější podmínky. Vstup Venezuely 
do Merocosuru dosud neschválil ani brazilský Senát.  

 

 Spojené státy americké 

Senátor Edward Kennedy zemřel 

Dne 25. Srpna 2009 zemřel po boji s mozkovým nádorem senátor Edward „Teddy“ Kennedy, 
nejmladší bratr prezidenta Johna F. Kennedyho a senátora Roberta Kennedyho, kteří oba padli 
za oběť atentátům v šedesátých letech minulého století. „Teddy“ působil 46 let v americkém 
Senátu jako zástupce státu Massachusetts, kde se mu podařilo prosadit více jak 300 vlastních 
zákonů. Zastával pevně liberální pozici a za svůj celoživotní úkol označoval reformu zdravotní 
péče ve Spojených státech, o kterou se snažil i za stávající Obamovy administrativy z titulu pozice 
předsedy senátního výboru zabývajícího se zdravotní péčí, vzdělávacím systémem, prací a 
důchody. Edward Kennedy se sám ucházel o post prezidenta v roce 1980, kdy se neúspešně 
snažil připravit Jimmho Cartera o demokratickou stranickou nominaci. Při svém tažení přednesl 
na demokratickém sjezdu zřejmě nejlepší řeč svého života, která jej učinila jednou z hlavních tváří 
amerického liberalismu a progresivismu. 

Kennedyho úmrtí má přímé důsledky pro současnou americkou politickou scénu. Senátorovou 
smrtí nyní demokraté přišli o šedesátý hlas v horní komoře Kongresu, který je nutný pro přerušení 
případného republikánského filibusteru. Zákony Massachusetts přikazují za stávající situace 
vypsat doplňující volby, což by ovšem trvalo několik měsíců. Proto někteří demokratičtí 
představitelé apelovali na státní zákonodárce, aby svěřili pravomoc jmenovat Kennedyho nástupce 
bez prodlení massachusettskému guvernérovi. 

 

Debata o reformě zdravotnictví pokračuje 

Ani v srpnu nezmizela z americké politické scény otázka reformy zdravotní péče. Zákonodárci 
využili srpnových kongresových prázdnin, aby se ve svých volebních okrscích sešli s voliči a 
argumentovali ve prospěch, případně proti chystaným návrhům. Prezident Obama podnikl 
podobné celonárodní turné na podporu plánované reformy zdravotnického systému. Atmosféra na 
těchto setkáních ovšem nebyla zdaleka přátelská a produktivní, často docházelo k osobním 
verbálním útokům na demokratické přestavitele pod vlivem mylných interpretací připravovaných 
návrhů, na některých setkáních lidé ostentativně nosili palné zbraně na protest proti chystané 
expanzi role federální vlády.  

Obamově administrativě se nedaří úplně kontrolovat průběh veřejné debaty, která sklouzává 
k nepodstatným nebo přímo vymyšleným detailům, jako např. pověra o vytvoření „panelů smrti“, 
které mají zkoumat, zda a jak dlouho nechat žít nemocné starší občany. Prezident Obama 
pod tlakem učinil ústupky ve snaze dosáhnout dohody obou politických stran, po zavržení varianty 
s jediným plátcem nyní jeho administrativa zřejmě netrvá plně ani na existenci alternativní 
možnosti zakoupit si zdravotní pojištění od federální vlády. Není ovšem úplně jasné, jaké ústupky 
uspokojí Republikánskou stranu, jejíž klíčový představitel pro případný kompromisní plán, senátor 
Charles Grassley z Iowy, úspěšně podpořil šíření mýtu o „panelech smrti“ při turné po svém 
domácím státě. 
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Soudkyně Sotomayor potvrzena ve funkci 

Sonia Sotomayor byla potvrzena americkým Senátem do funkce soudkyně Nejvyššího soudu USA 
poměrem 68-31. Po úspěšném hlasování v příslušném senátním výboru podpořilo soudkyni před 
celým Senátem všichni demokraté a devět republikánských senátorů. Sonia Sotomoyor se tak 
stala prvním soudcem Nejvyššího soudu USA hispánského původu a teprve třetí ženou v jeho 
historii. Jelikož nastupuje na místo uvolněné podobně liberálně orientovaným soudcem, neočekává 
se, že nějak výrazně vychýlí celkové ideologické vyznění soudu. V případě, že by došlo k rezignaci 
či úmrtí některého z konzervativních soudců během Obamovy vlády, je možné v Senátu čekat 
mnohem ostřejší bitvu. Během svého prvního roku ale noví soudci většinou nijak výrazněji 
nevystupují a předseda je nezatěžuje formulací zásadních rozhodnutí. 

 

 Venezuela 

Další kapitola vyostření vztahů s Kolumbií: ekonomické restrikce  

Horkým tématem v zemi zůstává již několik týdnů trvající diplomatická krize ve vztazích se 
sousední Kolumbií vyvolaná uzavřením dohody kolumbijské a americké vlády o využívání sedmi 
vojenských základem za účelem boje proti obchodu s drogami. Prezident Chavez nadále vyostřuje 
svou rétoriku vůči prezidentu Uribemu a k omezení kontaktů se svým západním sousedem již 
podnikl konkrétní kroky v podobě některých nových importních omezení, přičemž zastavil 
plánovaný dovoz 10 tisíců automobilů a nepovolil další podíl kolumbijské společnosti Ecopetrol na 
těžbě ropy v povodí Orinoka. Cílem těchto opatření má být úplné nahrazení kolumbijského dovozu 
za domácí zboží či zboží z politicky zpřátelených zemí. 

 

Obnovení diplomatické mise a stížnost u OAS 

Poněkud překvapivým krokem byl návrat velvyslance Gustava Marqueze do jeho působiště 
v Bogotě, které se odehrálo pouhý týden po jeho odvolání na protest proti kolumbijské politice 
ve vztahu k USA. 

Napjatou situaci dále vystupňovalo údajné vniknutí kolumbijských jednotek na venezuelské 
teritorium v oblasti orinocké hranice, které bylo Venezulou chápáno jako vojenská provokace. 
Kolumbie však popírá, že by k nedovolenému překročení hranice vůbec došlo. 

Vztahy mezi Kolumbí a Venezuelou se staly předmětem jednání summitu Organizace amerických 
států, kde Kolumbie v reakci na neustálý tlak a výpady venezuelských představitelů podala stížnost 
pro vměšování se do jejích vnitřních záležitostí.  

 

Boj o školskou reformu 

Situace ve Venezuele je velmi neklidná také na poli domácí politiky, kde probíhají boje o spornou 
reformu školství. Proti ní již několik měsíců protestují stovky lidí přímo v ulicích Caracasu. Reforma 
mající zabudovat do systému vzdělávání hodnoty Bolívarské revoluce, pro mnohé jednoduše 
zásady socialismu, vyvolala velmi bouřlivé reakce v řadách církve, rodičů žáků i na univerzitách. 
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