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Měsíčník o Americe 

V tomto vydání najdete 

USA: Senátní návrh reformy zdravotnictví představen 
Argentina: Pokrok v debatě o mediálním zákoně – návrh schválen dolní sněmovnou 
Brazílie se dostala z recese 
Mexiko: Personálne zmeny vo vláde v polovici jej funkčného obdobia 

Zpravodajství 

 Argentina 

Dlouhodobý spor vlády se zemědělci 

Po sedmé vlně stávek bylo dosaženo křehkého příměří mezi argentinskou vládou a zástupci 
zemědělců. Zemědělci již několik měsíců protestují proti vládou nařízeným opatřením týkajících se 
především současných cen obilí, podmínek vývozu zemědělských produktů a způsobu chovu 
dobytka.  

Zatímco cena masa byla v zemi uměle držena na nízké úrovni prostřednictvím vývozních omezení 
a dalších opatření, nárůst cen některých rostlinných zemědělských produktů na světových trzích 
v průběhu několika let až o 300 procent, vedl k rozšiřování plochy obdělávané půdy a k nárůstu 
tlaku na upřednostňování vývozu obilí a sóji. Argentina tak v posledních dvou dekádách ztratila 
svou tradiční pozici předního světového vývozce hovězího masa (ve statistikách nyní figuruje až 
na sedmém místě).  

Vláda nyní přislíbila dohodu týkající se vývozu obilí a kukuřice, která má zajistit primární 
zásobování domácího trhu, stejně tak i napomoci nastolení rovnováhy v produkci. Předseda 
zemědělské federace (Federación Agraria Argentina) Eduardo Buzzi však tvrdí, že skončila bitva, 
nikoli však celý boj. Na začátek prosince, kdy by měla být ustavena nová vláda, plánuje federace 
pochod do hlavního města a oznámení nových konkrétních požadavků. Po eskalaci konfliktu mezi 
vládou a zemědělci je debata intenzivně mediálně sledována, a proto je možné očekávat konkrétní 
řešení. 



Newsletter Amerického programu 09/2009  str. 2 

Pokrok v debatě o mediálním zákoně – návrh schválen dolní sněmovnou 

Rozvířená debata ohledně návrhu na nový mediální zákon zaznamenala v září výrazný vývoj. 
Návrh byl schválen poslaneckou sněmovnou argentinského kongresu po debatě, která trvala tři 
týdny a měla za výsledek více než 200 změn v samotném textu. Koaličním stranám nakonec 
vyjádřily podporu i strany socialistická, Solidaridad e Igualdad a Proyecto Sur. Návrh tím byl 
odsouhlasen naprostou většinou poslanců.  

Nyní bude předloha postoupena ke schválení do senátu, kde se však hladký průběh neočekává. 
K projednání byly ustaveny dvě komise, ale zatím nebylo určeno datum, kdy by se měl návrh 
dostat do pléna. Očekává se, že by k tomu mohlo dojít v první půli měsíce října. Klíčovými body 
zákona jsou snížení počtu licencí na jednotlivé společnosti, způsob provozování kabelové televize 
a především možnost vlády zasahovat do obsahu vysílaných informací. Za nejvíce problematický 
je považován článek 161, na základě kterého se musí telekomunikační společnosti přizpůsobit 
změnám nejpozději do jednoho roku. Kvůli němu se k odpůrcům přidal koaliční senátor Guillermo 
Jenefes, předseda komise pro komunikaci, a hrozí vrácením textu zpět do poslanecké sněmovny. 
Návrh kritizují i argentinské a celoamerické tiskové asociace, avšak vláda zaujala tvrdý postoj a 
odmítá možnost jakýchkoli dalších změn v textu zákona.  

 

 Brazílie 

Brazílie koupí francouzské stíhačky 

Brazílie chce od Francie nakoupit 36 stíhacích letounů značky Rafale, které vyrábí firma Dassault. 
Francie by měla na oplátku získat přibližně dvanáct brazilských vojenských nákladních letadel  KC 
– 390. V tendru na nákup bitevních stíhaček pro brazilské letectvo soutěžila Francie se Spojenými 
státy (Boeing) a Švédskem (Saab). Celkový objem obchodu je odhadován minimálně na 127 
miliard korun. V říjnu se očekává oficiální potvrzení tohoto obchodu.  

Francie měla ve veřejné soutěži nad konkurencí řadu výhod spočívajících zejména v dlouhodobé 
diplomatické spolupráci s Brazílií. Postoj Francie vůči tomuto klíčovému hráči v Latinské Americké 
vystihuje prohlášení francouzského prezidenta, že vztah mezi Brazílií a Francií je vztahem dvou 
rovnocenných partnerů, kteří sdílí shodný pohled a hodnoty na významné otázky světové politiky. 
Francie navíc podporuje aspiraci brazilské vlády na zisk stálého křesla při Radě bezpečnosti OSN. 
Ve vojenské oblasti je užší splupráce obou zemí patrná například z prodeje 5 atomových ponorek 
a 50 bitevních helikoptér pro účely brazilské armády a námořnictva dohodnutého v prosinci 2008.  

Nákup stíhacích letadel lze vnímat jako další z mnoha aspektů dlouhodobého úsilí Brazílie stát se 
respektovaným hráčem ve světové politice. Brazílie získala mezi světovými velmocemi uznávané 
postavení (G20, BRIC), které chce potvrdit i vojenskými atributy moci.  

Francii na druhou stranu zmiňovaný kontrakt přinese další posílení vztahu s Brazílií, a tím umožní 
pronikání francouzských investorů do stále se rozvíjející brazilské ekonomiky.  
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Brazílie se dostala z recese 

Brazílie se zařadila mezi státy, jejichž ekonomika opět začala stoupat na vlně hospodářského 
cyklu. Recese v zemi trvala krátce - přibližně jen půl roku. Za oživením ekonomiky stojí kombinace 
několika faktorů. Spotřeba domácností, vládní stimuly (investice do infrastruktury) a úprava daní 
jsou odrazem zdravé struktury ekonomiky země a efektivní fiskální a monetární politiky, jak tvrdí 
ministr financí, Guido Mantega. 

Brazílie má diverzifikované hospodářství a obchodní partnery, významnou roli sehrál i solidní a 
dobře fungující finanční systém. Potvrdila se tak slova ekonomů, kteří předpokládali, že Brazílie se 
s recesí nebude potýkat příliš dlouho 

V porovnání s jinými zeměmi skupiny G20 byl brazilský stimulační balíček „nejlevnější“. Brazílii 
bude stát jen 1 -1,5% hrubého domácího produktu, oproti tomu Čínu například 13% a USA 6,7%. 

Oživení brazilské ekonomiky je dobrá zpráva i pro ostatní země Latinské Ameriky, jejichž 
ekonomiky jsou s brazilskou ve velké míře propojeny. 

 

 Ekvádor 

Jednání UNASUR v Quitu nepřineslo očekávané výsledky 

15. září v Quitu se uskutečnilo setkání ministrů zahraničí a obrany zemí Unie jihoamerických států 
(UNASUR), které mělo za cíl projednat možná opatření k posílení vzájemné důvěry s ohledem na 
plánované americké vojenské základny na území Kolumbie. Snahou zúčastněných států bylo 
přijmout dohodu závádějící doplňující bezpečnostní opatření nad rámec stávajících nástrojů 
Organizace amerických států (OEA). 

Na přípravném zasedání, které proběhlo 14. září rovněž v Quitu, zástupci Ekvádoru představili 
návrh volající po prohloubení spolupráce mezi členskými státy, především výměně vojenských 
informací mezi jednotlivými zeměmi, vzájemném informování se o vojenských aktivitách a 
transparentnosti výdajů na obranu. 

Z jednání nevzešla žádná rezoluce, podle ekvádorského ministra zahraničí Fandera Falconího je 
na vině Kolumbie, jejíž zástupci odmítli podat detaily o připravovaných základnách USA na svém 
území. Kolumbijský ministr zahraničí Jaime Bermúdez rozhodnutí své země zdůvodnil tím, že 
jednání s USA ještě nejsou u konce a že země požadované informace zveřejní, jakmile bude 
dohoda uzavřena. Požaduje však, aby bylo v tomto ohledu ke všem členským státům přistupováno 
stejně. Připomněl, že i některé další země dosud nezveřejnily  informace o dohodách se třetími 
zeměmi (byla zmíněna na příklad dohoda Brazílie s Francií či Venezuely s Ruskem, obě na nákup 
zbraní). 

 

Odmítavá reakce médií na plánovanou změnu zákona o sdělovacích prostředcích 

V uplynulém měsíci se v Ekvádoru rozpoutala velmi živá diskuse o plánovaných změnách zákona 
o sdělovacích prostředcích (Ley de Comunicación). Do Národního shromáždění se dostaly hned tři 
návrhy zákona, přičemž největší šance na schválení má návrh poslance Rolanda Panchany 
z vládní strany Alianza País. Pro analýzu tohoto návrhu zákona byla v parlamentu vytvořena 
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komise, v jejímž čele stanuly Betty Carrillo a María Augusta Calle z vládní Alianza País. Fakt, že 
návrh zákona má projednávat komise složená převážně z poslanců vládní strany, kritizovaly strany 
Sociedad Patriótica, Prian a Movimiento Popular Democrático. 

Návrh zákona počítá mimo jiné s vytvořením Consejo Nacional de Comunicación e Información 
(CNCI), registračního a dohlížecího orgánu kontrolovaného státem, který by zároveň určoval 
případné postihy – od omluvy či rektifikace obsahu zprávy, přes dočasné, až po trvalé zrušení 
daného média. Navrhovaná opatření vyvolala bouřlivou debatu a silnou kritiku ze strany médií a 
novinářů; vláda se naopak hájí, že hlavním cílem zákona je zajistit přísun objektivních a 
profesionálních informací k občanům. 

 

 Kolumbie 

Vyšetřování nelegálních odposlechů se komplikuje 

Státní prokurátor Guillermo Mendoza Diago zrušil obvinění proti třem ze čtyřech bývalých ředitelů 
kolumbijských tajných služeb (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) obviněných 
z nelegálních odposlechů, které měl úřad provádět pod jejich vedením. Důvod pro zrušení procesů 
je procedurálního charakteru – v Kolumbii došlo v roce 2005 ke změně trestního systému a 
obviněné tedy nelze soudit podle normy, jež byla v době jejich působení v DAS neplatná. Pouze 
José Noguera Cole pravděpodobně nebude zbaven obvinění vzhledem k tomu, že se na něj 
vztahuje předchozí trestní řád a navíc čelí i dalším obviněním ze spolupráce s paramilitárními 
jednotkami. 

Odposlouchávání soudců novinářů, členů opozice a nevládních organizací měly tajné služby 
provádět bez soudního příkazu v průběhu let 2004 – 2008. S odhalením těchto nelegálních praktik 
se rovněž objevilo podezření na napojení prezidenta Uribeho na celou záležitost. 

K záležitosti se rovněž vyjářily Spojené státy, které požadují řádné vyšetření a zvažují další 
omezení americké vojenské pomoci tajným službám (jedná se o rozšíření restrikcí, které byly 
uvaleny na pomoc kolumbijským ozbrojeným silám v důsledku kauzy „falsos positivos“ a které 
dosahují až třicetiprocentního snížení objemu finanční pomoci). Na vážnost, jakou americká 
administrativa tématu přikládá, poukazuje zrušení plánované návštěvy aktuálního ředitele DAS 
Felipe Muñoze v USA. 

 

Další krok v rekonstrukci historie  

Komise pro národní usmíření a reparaci (Comisión Nacional para la Reparación y Reconciliación, 
CNRR) zveřejnila 12. září zprávu o masakru ve vesnici El Salado. Zpráva je součástí snahy CNRR 
o osvětlení aktivit paramilitárních jednotek a přispět tak k rekonstrukci nedávné historie země.  

Masakr v El Salado se udál mezi 16. a 21. únorem 2000, kdy 450 členů paramilitárních jednotek 
krutě zabilo a utýralo na 61 zemědělců. Události v El Saladu jsou jedním z celkem 42 masakrů, 
které paramilitární jednotky spáchaly v oblasti Montes de María na severu země, kde v průběhu let 
1999 a 2000 zemřelo na 354 lidí. 

Kolumbijská vláda při předání zprávy o masakru v El Salado požádala tamější obyvatele o 
odpuštění. Nicméně mnohé nevládní organizace vznáší obvinění z nečinnosti a tím i účasti 
kolumbijských ozbrojených sil na masakru, což významně komplikuje proces rekonciliace. 
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Reprezentant španělské rozvojové agentury (AECI) Miguel González potvrdil tento závěr, když 
prohlásil, že není možné poškozovat práva obětí utajováním skutečných událostí a rekonciliaci 
zredukovat na odpuštění. 

 

 Mexiko 

Správa prezidenta Calderóna o činnosti vlády 

Začiatkom mesiaca predstavil prezident Felipe Calderón tradičnú správu o činnosti jeho vlády za 
uplynulý rok. Centrálnym bodom správy je 10 bodov smerujúcich k transformácii Mexika cestou 
legislatívnych a štruktúrnych reforiem. Cieľom transformácie má byť zlepšenie životných 
podmienok obyvateľov krajiny. Hlavným problémom, na ktorý sa chce vláda sústrediť, je 
zastavenie nárastu chudoby medzi radovým obyvateľstvom spôsobenej predovšetkým 
hospodárskou a potravinovou krízou. Ďalšou ambíciou je zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb 
v oblasti zdravotníctva a školstva. Dlhodobými cieľmi zostávajú reforma energetického sektora 
a boj proti organizovanému zločinu a kriminalite. Finančné prostriedky na tieto účely navrhol 
prezident získať na základe reformy verejných financií. Jej súčasťou má byť zmrazenie platov 
niektorých funkcionárov štátnej správy a efektivizácia vládnych výdavkov. Za týmto účelom 
prezident oznámil zrušenie troch ministerstiev (ministerstva turizmu, poľnohospodárskej reformy 
a verejnej služby), redukciu financií uvoľňovaných na platy a administratívne potreby vládnych 
funkcionárov a zníženie výdavkov na činnosť ambasád a stálych zastupiteľstiev v zahraničí. Týmito 
opatreniami sa podľa odhadov vlády môže dosiahnuť úspora na úrovni 1,4 % HDP. Celkový 
reformný balíček navrhnutý Calderónom však skritizovali zástupcovia súkromného sektora, podľa 
ktorých sú opatrenia len parciálne a v konečnom efekte neodstránia existujúcu fiškálnu 
nerovnováhu. 

 

Personálne zmeny vo vláde v polovici jej funkčného obdobia 

Prezident Calderón vykonal v priebehu mesiaca september niekoľko personálnych zmien na 
popredných postoch svojej administratívy. Najdôležitejšou zmenou bolo menovanie nového 
generálneho prokurátora Artura Cháveza, ktorý doteraz pôsobil ako prokurátor štátu Chihuahua. 
Jeho nominácia vyvolala vlnu nevôle najmä medzi opozičnými poslancami z ľavicovej PRD 
(Partido de la Revolución Democrática), ktorí kritizovali jeho činnosť ako štátneho prokurátora 
v Chihuahue a poukazovali na jeho neschopnosť riešiť násilie drogových kartelov v tomto štáte. Ku 
kritikom sa pridali aj niektoré mimovládne organizácie, ktoré spochybňovali Chávezovu 
bezúhonnosť. Napokon však Chávez úspešne absolvoval schvaľovací proces v Kongrese, pri 
ktorom za jeho vymenovanie hlasovali poslanci vládnej PAN (Partido Acción Nacional) 
aj centristickej PRI (Partido Revolucionario Institucional). Ďalšie dve personálne zmeny sa týkali 
výmeny ministra poľnohospodárstva a riaditeľa štátnej ropnej spoločnosti PEMEX. Podľa 
analytikov sú tieto zmeny priamym dôsledkom zdrvujúcej volebnej porážky PAN vo voľbách do 
Snemovne poslancov v júli tohto roku, po ktorej je strana nútená úzko spolupracovať s víťaznou 
PRI pri schvaľovaní zákonov v Kongrese, keďže sama nie je schopná zaistiť väčšinu hlasov. 
Rekonfigurácia vlády na týchto postoch preto podľa mienky politológov vychádza z predošlej 
dohody PAN a PRI a reflektuje aj záujmy posledne menovanej z nich. 
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Aktuálny vývoj vo vojne s drogovými kartelmi 

V stále prebiehajúcej vojne medzi vládou a drogovými kartelmi došlo za posledný mesiac 
k niekoľkým ďalším udalostiam. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí vlna násilia v pohraničnom 
meste Ciudad Juárez na hranici s USA. Jej vrcholom boli vraždy v dvoch centrách pre liečbu 
drogových závislostí, pri ktorých neznámi útočníci zavraždili spolu 28 ľudí. Ďalšie obete priniesli aj 
oslavy nezávislosti Mexika, kedy tradične dochádza k masovej koncentrácii obyvateľstva. 
Atentátnici to využili a zaútočili v miestnych baroch. Koncom mesiaca zahynulo niekoľko ďalších 
obetí v uliciach mesta. Samotné mesto Ciudad Juárez je na čele v počte obetí v rámci mexickej 
vojny kartelov, keď za posledný rok v ňom bolo zaregistrovaných 1600 z celkového počtu 6000 
vrážd spojených s narkokartelmi. Nová vlna vrážd sa v meste rozpútala len krátko po tom, čo 
prezident Calderón ohlásil novú integrálnu bezpečnostnú stratégiu v meste, v rámci ktorej došlo 
k zníženiu počtu nasadených príslušníkov ozbrojených síl a naopak k posilneniu pozície a úlohy 
federálnej polície. 

 

 Nikaragua 

Nezhody medzi prezidentom Ortegom a predstaviteľmi cirkvi 

 Vlnu polemík rozpútali v Nikarague snahy podpredsedu biskupskej konferencie krajiny 
Abelarda Matu, ktorý vyhlásil, že plánuje vystupovať ako mediátor a sprostredkovateľ dialógu 
medzi hlavnými opozičnými silami Nikaraguy s cieľom dosiahnuť ich názorové zjednotenie. Biskup 
a tvrdý kritik ľavicovej vlády prezidenta Daniela Ortegu ponúkol dvom hlavným opozičným stranám 
– Partido Liberal Constitucional a Alianza Liberal Nicaragüense – sprostredkovanie dialógu, 
ktorého výsledkom má byť vytvorenie konštruktívnej opozície voči súčasnej vláde. Cieľom jeho 
iniciatívy je zjednotiť a posilniť opozičné sily smerom k regionálnym voľbám v marci 2010 a najmä 
prezidentským voľbám naplánovaným na rok 2011. Tieto aktivity sa pochopiteľne stretli s kritikou 
prezidenta Ortegu, ktorý vystúpil najmä proti tomu, aby funkcionári cirkvi vstupovali do politického 
života a otvorene zastávali politické názory. Podľa Ortegu nie je úlohou cirkvi participovať na 
riešení politických problémov rozštiepenej liberálnej opozície v krajine. 

 

 Spojené státy americké 

Senátní návrh reformy zdravotnictví představen 

Senátor Max Baucus, předseda finančního výboru, představil návrh na reformu systému zdravotní 
péče ve Spojených státech, který je výsledkem několikaměsíčního úsilí šestice senátorů (po třech 
z obou politických stran). V práci Baucusova výboru se vkládají velké naděje, neboť kompromisní 
návrh by měl mít větší šanci na konečné schválení Kongresem než konkurenční čistě 
demokratické návrhy vzešlé ze Sněmovny reprezentantů. I přesto, že Baucusův návrh obsahuje 
celou řadu ústupků ve snaze zajistit si alespoň několik republikánských hlasů, ani jeden 
republikánský senátor nevyjádřil podporu této předloze. Nejvýznamnějším ústupkem je fakt, že 
návrh nepočítá například s vytvořením alternativního veřejného plánu zdravotního pojištění, který 
by konkuroval soukromým společnostem. Baucusuvu variantu nyní v Senátu čeká přes 500 
pozměňovacích návrhů, poté bude moci v případě schválení poslána do dolní Sněmovny. Čistě 
teoreticky demokraté nepotřebují pro schválení zákona republikánskou podporu, jelikož disponují 
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šedesáti hlasy (nástupce Teda Kennedyho již byl jmenován guvernérem Massachusetts díky 
změně příslušného zákona), prakticky si ovšem vedoucí demokratičtí představitelé nemohou být 
jisti všemi hlasy ze svých řad. Zejména hlasy výrazně levicových senátorů nejsou zaručeny 
vzhledem k tomu, že se jim zdá návrh naopak příliš kompromisní. 

 

Debata o dalším vedení války v Afghánistánu 

Do popředí amerického politického života se dostala debata o dalším směřování války 
v Afghánistánu vyvolaná ne zcela příznivým vývojem za poslední rok, kdy měsíční počet 
amerických vojenských obětí začal být vyšší než ztráty v Iráku. Nejaktuálnější zpráva vrchního 
velitele spojeneckých vojsk v zemi generála McChrystala konstatuje, že hrozí reálné riziko 
vojenské prohry a nepřímo vyzývá k navýšení počtu amerických ozbrojených sil. Situaci navíc 
zhoršily srpnové prezidentské volby v Afghánistánu, ve kterých stávající prezident Karzai zvítězil 
za pomoci falšování výsledků a které přispěly ke zvýšené nestabilitě v zemi. Obamova 
administrativa se nyní musí rozhodnout mezi několika scénáři. Jednou z možností je pokusit se 
napodobit scénář z Iráku, kde dočasné navýšení počtu vojáků vedlo k dramatickému zlepšení 
bezpečnostní situace, a snažit se vybudovat stabilní Afghánistán. Tento postup ovšem může USA 
vehnat do role sponzora nelegitimní vlády. Opačnou alternativou, kterou podpořil viceprezident 
Biden, je omezit rekonstrukční mise v zemi a soustředit se na protiteroristické operace na 
afghánsko-pákistánském pomezí. Při rozhodování bude prezident Obama muset vzít v potaz 
slábnoucí podporu pokračování válce mezi řadovými Američany i mezi především demokratickými 
zákonodárci. 

 

Projekt národní protiraketové obrany má jiné priority 

Prezident Obama upustil od záměru Spojených států umístit části národního systému protiraketové 
obrany ve střední Evropě, konkrétně radarovou stanici v České republice a skupinu interceptorů 
(Ground Based Interceptors) v Polsku. Jako důvod udala jeho administrativa novou zprávu o stavu 
íránského zbrojního programu, podle kterého v dohledné době nebudou velkou hrozbou 
interkontinentální rakety, jak předjímal projekt Obamova předchůdce, ale spíše rakety s doletem do 
krátké a střední vzdálenosti. Jako odpověď proti nim plánují Spojené státy rozmístit protiraketové 
střely SM-3 na zemi i na lodích s bojovým systémem Aegis blíže Íránu. Tento flexibilnější systém 
ovšem není tak dobře schopen ochránit Evropu jako původní projekt (pokud uvažujeme zatím 
neprokázanou spolehlivost interceptorů GBI), proto Pentagon v budoucnu počítá s představením 
nové verze střel SM-3, pro jejichž dislokaci připadá v úvahu Turecko nebo opět střední Evropa. 

Spojené státy odmítají, že by jakoukoliv roli v jejich rozhodnutí hrály námitky Ruska, které okamžitě 
označilo Obamův krok za statečný a správný. Teorii, že rozhodnutí zapadá do snahy USA 
„restartovat“ vztahy s Ruskem, ovšem potvrzuje i následný vstřícný krok ze strany Kremlu, který 
připustil nutnost sankcí vůči Íránu v případě jeho nespolupráce s mezinárodním společenstvím 
v otázce svého jaderného programu. 
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 Venezuela 

Studentské protesty ve Venezuele 

Koncem měsíce vygradovaly ve Venezuele protesty proti omezování svobody  projevu a práva 
shromažďování. Na univerzitách po celé zemi zahájilo protestní hladovku na 200 studentů. 
Protestující před budovou Organizace amerických států v Caracasu měli za cíl vzbudit 
mezinárodní zájem o stav demokracie v zemi a vyprovokovat v tomto směru aktivitu sousedních 
států. Hlavním požadavkem studentů bylo pozvání zástupce Meziamerické komise pro lidská 
práva, který by měl prověřit dodržování dvou výše zmíněných práv v zemi.  Protesty se  rozpoutaly 
poté, co koncem srpna vyšly do ulic hlavního města tisíce občanů nesouhlasících s připravovanou 
reformou školství, z nichž mnozí byli následně bezdůvodně zadrženi pořádkovými silami a dosud, 
podobně jako v případě prefekta Caracasu, nedošlo k jejich propuštění. Hladovějící studenti chtějí 
veřejnost upozornit na existenci narůstajícího počtu politických vězňů v zemi a na skutečnost, ze 
mezinárodní společenství vývoji ve Venezuele pouze nečinně přihlíží. Pro opoziční média se 
protestní hladovka stala velmi vítaným tématem a dalším důvodem k zintenzívnění kritiky vlády 
prezidenta Cháveze.    

 

Summit Jižní Amerika, Afrika 

Ve dnech 26. a 27. září se na Isla Margarita uskutečnil historicky druhý summit států Jižní Ameriky 
a Afriky, kterého se zúčastnilo na 30 představitelů zemí obou kontinentů. Za mediálně 
nejvýraznější lze považovat účast libyjského vůdce Muammara Kaddafího, kterého prezident 
Chávez zahrnul zvláštními poctami. Stěžejním tématem konference se stala otázka reformy 
systému Rady bezpečnosti OSN, která by měla umožnit zvýšení vlivu menších a/nebo chudších 
členů OSN na politiku organizace. Dalším důležitým předmětem diskuzí byla spolupráce afrických 
a latinskoamerických zemí v oblasti energetiky a těžby nerostných surovin. Zejména prezident 
Chávez pojal událost jako další krok na cestě k budováni světového multilateralismu a silného 
spojenectví zemí s koloniální minulostí. 
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