
 KRAJE – REGIONY  
 

Ameryka Łacińska, 1 (79) 2013, ss. 75-98 75 

 Monika SAWICKA
*  

BRAZYLIJSKA POLITYKA ZAGRANICZNA 

ZA  CZASÓW PREZYDENTURY  LUIZA  INÁCIA LULI DA SILVY  
Brazilian Foreign Policy under the Luiz Inacio Lula da Silva’s Administration 

Streszczenie 
W trakcie ośmioletnich rządów cieszący się 

popularnością brazylijski prezydent Luis Inácio Lula 
da Silva podejmował szereg działań na arenie mię-
dzynarodowej, zmierzających do zwiększenia aktyw-
ności państwa na poziomie regionalnym i globalnym, 
a także uczynienia z Brazylii liczącego się aktora 
stosunków międzynarodowych. Artykuł przedstawia 
przykłady realizacji tych zadań, służących osiąg-
nięciu nadrzędnego celu – zapewnienia państwu op-
tymalnego rozwoju oraz bezpieczeństwa. Jedno-
cześnie zwraca uwagę na istotne przewartościowania 
założeń polityki zagranicznej, odnoszące się, między 
innymi, do istniejącego porządku światowego, cha-
rakteru globalizacji i jej skutków dla państw global-
nego Południa. Zmiany miały przełożenie na relacje 
Brazylii z poszczególnymi grupami aktorów pań-
stwowych – zacieśnianie współpracy z krajami Ame-
ryki Południowej kosztem zbliżenia międzyamery-
kańskiego, kształtowanie sojuszy – utworzenie grupy 
G-20 broniącej interesów handlowych państw rozwi-
jających się czy promowanie inicjatyw międzynaro-
dowych, przykładowo postulowanie przez Brazylię 
uznania promocji rozwoju jako środka dyplomacji 
prewencyjnej. Mimo kontrowersji, jakie wzbudzały 
niektóre z inicjatyw podejmowanych przez Lulę da 
Silvę, można mówić o umacnianiu w latach 2003-
2010 pozycji Brazylii jako globalnego gracza, co sta-
ra się utrzymać obecna prezydent Dilma Rousseff, 
kontynuując politykę swego poprzednika. 

Summary 
During his eight years in office, Luis Inácio 

Lula da Silva, the popular Brazilian president, un-
dertook a number of actions on the international 
scene leading towards an increase in the country’s 
activity on the regional and global scale. In addition, 
through his actions, Brazil transformed into a major 
participant in international relations. The article pre-
sents examples of implementation of such tasks di-
rected towards the fulfillment of the main objective 
– assuring the country’s optimum development and 
safety. At the same time, important changes in for-
eign policy premises took place referring to the ex-
isting world order, the features of globalization and 
its impact on the countries of the global South, that 
should be stressed. Those transformations influenced 
Brazil’s relations with different groups of countries 
– cooperation with South American countries was 
developed at the expense of Inter-American dia-
logue. These changes had an impact on the creation 
of alliances such as the organization of the G-20 that 
defended the commercial interests of the developing 
countries or international initiatives, for instance 
promoting development as an instrument of preven-
tive diplomacy. Despite controversies raised by 
some of the initiatives undertaken by Lula da Silva, 
Brazil’s position as a global player was strengthened 
in the years 2003-2010. Further, this situation is try-
ing to be maintained by present president Dilma 
Rousseff, who is continuing the policies of her pre-
decessor. 
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W udzielonym 31 maja 2012 roku wywiadzie telewizyjnym, Luiz Inácio Lula da 
Silva po raz pierwszy odpowiedział na pytanie wielokrotnie zadawane mu od chwili za-
kończenia sprawowania najwyższej funkcji w państwie. Były prezydent uznał kandy-
dowanie w następnych wyborach prezydenckich w 2013 roku za możliwe w przypadku, 
gdy popierana przez niego w ostatniej kampanii wyborczej, obecna prezydent Dilma 
Rousseff nie będzie chciała brać w nich udziału1. Mimo zapowiedzi, iż po ustąpieniu 
z urzędu zdecydowanie ograniczy udział w życiu publicznym oraz zdiagnozowaniu pod 
koniec 2011 roku raka krtani, były prezydent pozostał aktywny politycznie2. Postawa ta 
nie powinna dziwić, gdy weźmie się pod uwagę, że kończąc drugą kadencję, Lula da Si-
lva cieszył się bardzo wysokim poparciem – Instytut Datafolha, zajmujący się badaniem 
opinii publicznej, w grudniu 2010 roku poinformował, że aż 83% wyborców brazylij-
skich oceniło rządy Luli da Silvy bardzo dobrze bądź dobrze3. Na taki wynik wpływ 
miał między innymi fakt, że w okresie dwóch kadencji prezydenta Luli da Silvy nie za-
niedbano starań o utrzymanie, a nawet przyśpieszenie wzrostu gospodarczego Brazylii 
i skuteczne utrzymywanie w ryzach inflacji. Przede wszystkim jednak poprzedni prezy-
dent poważnie potraktował złożoną Brazylijczykom w dniu swojego zaprzysiężenia 
obietnicę, że podejmie skuteczną walkę z biedą i wyjątkowo nierówną dystrybucją do-
chodu narodowego.  

Realizację tego zadania można ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę, że w okre-
sie rządów Luli poziom ubóstwa znacząco się zmniejszył – w latach 2003-2009 29 mi-
lionów osób zasiliło klasę społeczną C (tzw. nowa klasa średnia), opuszczając najuboż-
sze klasy D i E. Ta zmiana doprowadziła do tego, że po raz pierwszy w historii w Bra-
zylii to klasa średnia jest klasą najliczniejszą, stanowiąc ponad 50,5% całej populacji4. 
Najpopularniejszy prezydent w historii Brazylii długo jednak czekał na dojście do wła-
dzy – Lula da Silva przez wiele lat uważany był za lewicowego radykała, co było jedną 
z najważniejszych przyczyn porażek wyborczych w latach 1989, 1994 i 1998.  

Po zwycięstwie lewicowego kandydata w wyborach prezydenckich w 2002 roku 
wielu przeciwników politycznych Luli da Silvy obawiało się negatywnego wpływu ta-
kiej decyzji wyborców na politykę zagraniczną kraju. Spekulowano, że prezydent od-
rzuci współpracę z najbogatszymi partnerami, przede wszystkim Stanami Zjednoczo-
nymi oraz Unią Europejską, na rzecz zbliżenia z państwami rozwijającymi się oraz Chi-

                     
1 „What Lula Did Next”, The Economist, 08.06.2012, http://www.economist.com/blogs/-
americasview/2012/06/brazilian-politics (data dostępu: 16.06.2012). 
2 S. Romero, „Former Leader of Brazil is Said to Have Throat Cancer”, The New York Times, 
(data dostępu: 29.10.2011), http://www.nytimes.com/2011/10/30/world/americas/luiz-inacio-lula-
da-silva-of-brazil-has-throat-cancer.html?_r=1&ref=simonromero (data dostępu: 16.06.2012). 
3 Datafolha, Acima das expectativas, Lula encerra mandato com melhor avaliação da história, 
http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1122 (data dostępu: 10.03.2012). 
4 Dane pochodzą z raportu sporządzonego na podstawie badania przeprowadzonego dla Fundacji 
Getúlio Vargas. Zob.: M. Côrtes Neri (Coord.), A Nova Classe Média: o Lado Brillante dos 
Pobres, Rio de Janeiro: FGV/CPS, 2010, w: http://www.fgv.br/cps/ncm/, s. 12 (data dostępu: 
29.04.2012).  
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nami5. Po ośmiu latach rządów Luli da Silvy można stwierdzić, że powyższe prognozy 
się nie sprawdziły a działalność międzynarodowa ustępującego prezydenta, mimo licz-
nych kontrowersji, zyskała uznanie. Wskazana przez Lulę da Silvę kandydatka na naj-
wyższe stanowisko w państwie, Dilma Rousseff, w swojej kampanii podkreślała, że bę-
dzie kontynuować działania podjęte przez kończącego swój drugi mandat prezydenta, 
co pomimo narastających kontrowersji wokół tej kwestii, nie doprowadziło do utraty 
poparcia – świadczy o tym przede wszystkim zwycięstwo w drugiej turze wyborów 
31 października 2010 roku. Mimo że, zgodnie z prognozami brazylianistów, Dilma sku-
piła się na sprawach wewnątrzpaństwowych, między innymi zahamowaniu inflacji czy 
programach społecznych zmierzających do wyrównywania dysproporcji w dystrybucji 
dochodu, miała także okazję, aby udowodnić zamiar kontynuowania kursu w polityce 
zagranicznej, wytyczonego przez swego poprzednika.  

O ile nie ulega wątpliwości, że pewne kroki podjęte na arenie międzynarodowej 
przez Lulę da Silvę nie spotkały się z aprobatą społeczności międzynarodowej ani włas-
nych wyborców, jeden z celów prowadzonej polityki zagranicznej, zwiększenie aktyw-
ności państwa na poziomie regionalnym i globalnym i uczynienie z Brazylii liczącego 
się aktora stosunków międzynarodowych można uznać za osiągnięty. Prezydent Dilma 
Rousseff zaś w trakcie swoich wizyt zagranicznych stara się uwypuklać zmieniającą się 
rolę Brazylii w świecie, jak miało to miejsce podczas spotkania z kanclerz Merkel 
w Hanowerze w marcu 2012 roku, gdy brazylijska głowa państwa zadeklarowała goto-
wość dofinansowania MFW w zamian za zwiększenie wpływów państwa w organiza-
cji6.  

Aby lepiej zrozumieć zmiany, które zaszły w brazylijskiej polityce zagranicznej 
w ciągu ośmioletniej kadencji Luli da Silvy i dalsze wyzwania, którym stara się sprostać 
obecna prezydent, warto poddać analizie wybrane przykłady działalności międzynaro-
dowej oraz podjąć próbę uzasadnienia niespotykanej popularności prezydenta Luli da 
Silvy, nazwanego przez prezydenta Baracka Obamę „najbardziej popularnym polity-
kiem na Ziemi”7. Biorąc pod uwagę deklarację charyzmatycznego poprzednika Dilmy 
Rousseff o możliwości ponownego ubiegania się o najwyższe stanowisko państwowe 
nie jest również wykluczone, że Lula da Silva ponownie będzie miał okazję do aktyw-
nego udziału w kształtowaniu wizerunku Brazylii na arenie międzynarodowej.  

 

                     
5 S. C. Velasco e Cruz, A. M. Stuart, „Futuros Alternativos. As Eleições Presidenciais e a Política 
Externa Brasileira”, w: S.C. Velasco e Cruz, O Brasil no Mundo: Ensaios de Análise Política 
e Prospectiva, São Paulo 2010, ss. 95-100. 
6 „IWF macht Fortschritt bei Reformen”, Handelsblatt, 08.03.2012, http://www.handels-
blatt.com/politik /international/ stimmrecht-iwf-macht-fortschritt-bei-reformen/6301764.html, 
(data dostępu: 16.06.2012). 
7 „The Most Popular Politician on Earth”, Newsweek, 21.09.2009, http://www.newsweek.-
com/2009/09/21/the-most-popular-politician-on-earth.html, (data dostępu: 29.03.2012).  
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Kontynuacja i zmiana w polityce zagranicznej Luiza Inácia Luli da Silvy 

Poprzednik Luli da Silvy, socjaldemokrata sprawujący przez dwie kadencje 
(w latach 1995-2002) najwyższy urząd w państwie, Fernando Henrique Cardoso, zyskał 
uznanie na arenie międzynarodowej jako polityk kompetentny oraz posiadający roze-
znanie w polityce światowej. Koncepcja polityki zagranicznej administracji Cardosy 
opierała się na dążeniu do włączenia się państwa do systemu międzynarodowych po-
wiązań ekonomicznych. Związane z tym było otwieranie się gospodarki Brazylii, sprzy-
jające między innymi wzrostowi wymiany handlowej i przyciąganiu zagranicznych in-
westycji bezpośrednich. Taki model miał lepiej służyć realizacji interesu narodowego, 
rozumianego jako zapewnienie rozwoju państwa8. Proamerykańskie podejście prezy-
denta Cardosy oraz przeświadczenie, że globalizację należy uznać w istniejącej formie, 
aby następnie możliwe było dokonywanie pewnych modyfikacji zmierzających do po-
prawy istniejącego systemu także było kwestią niebudzącą wątpliwości w państwie9. 
Kandydatura lewicowego działacza, który zasłynął jako przewodniczący związków za-
wodowych w São Paulo i utrzymywał przyjazne stosunki z kubańskim przywódcą Fide-
lem Castro, była postrzegana przez oponentów Luli da Silvy jako zagrożenie dla intere-
su narodowego państwa, mogące zakłócić stabilność i dalszy rozwój gospodarczy Bra-
zylii, warunkowany utrzymaniem bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi.  

O tym, że Lula da Silva po zwycięstwie wyborczym doprowadziłby do przewar-
tościowania kierunków brazylijskiej polityki zagranicznej można było wnioskować ana-
lizując wcześniejsze inicjatywy kandydata z ramienia Partii Pracujących, takie jak na 
przykład Forum São Paulo - coroczne spotkania partii i ruchów lewicowych Ameryki 
Południowej oraz Karaibów. Do pierwszego spotkania doszło w 1990 roku, kiedy do-
strzeżono konieczność podjęcia debaty na temat alternatyw dla neoliberalizmu i per-
spektyw ruchów lewicowych w Ameryce Łacińskiej w obliczu zmieniającej się sytuacji 
geopolitycznej po obaleniu komunizmu w Europie10. Szczególną rolę odegrała też kie-
rowana przez Lulę da Silvę Partia Pracujących przy organizacji Światowego Forum 
Społecznego, które w latach 2001-2003 miało miejsce w Porto Alegre. Forum, platfor-
ma instytucjonalna służąca rozwojowi dialogu ruchów alterglobalistycznych, nie mo-

                     
8 Do końca lat 80. polityka zagraniczna podporządkowana była odmiennemu modelowi rozwoju 
państwa, tzw. modelowi uprzemysłowienia poprzez substytucję, kładącemu nacisk na 
konieczność zachowania jak największej autonomii państwa, między innymi poprzez praktyki 
dyskryminujące import, przy jednoczesnym dążeniu do ekspansji eksportu na preferencyjnych 
warunkach. Zob. M. R. Soares de Lima, „A Política Externa Brasileira e os Desafios da Coope-
ração Sul-Sul”, Revista Brasileira de Política Internacional, 48 (I) 2005, ss. 5-6, 10-11. 
9 S. C. Velasco e Cruz, A. M. Stuart, “Mudando de rumo: a política externa do governo Lula”, w: 
S. C. Velasco e Cruz, O Brasil no Mundo: Ensaios de Análise Política e Prospectiva, São Paulo 
2010, s. 79; J. Gawrycki, Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej, Warszawa, 2006, 
ss. 70-71.  
10 S. C. Velasco e Cruz, A. M. Stuart, „Mudando...”, op. cit., ss. 76-77.  
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głoby się odbyć bez finansowej, logistycznej i administracyjnej pomocy Partii Pracują-
cych, sprawującej władzę w stanie Rio Grande do Sul w latach 1999-2002, zaś w mie-
ście Porto Alegre, stolicy stanu, od 1989 do 2005 roku. W zamyśle organizatorów Świa-
towego Forum Społecznego, których uczestnicy debatowali nad alternatywami dla libe-
ralnego modelu globalizacji pod hasłem „inny świat jest możliwy”, spotkania miały sta-
nowić odpowiedź na Światowe Forum Ekonomiczne, symbolizujące istniejący porzą-
dek, krytykowany jako niesprzyjający czy wręcz odpowiedzialny za wykluczenie spo-
łeczne i pogłębiające się nierówności między bogatą Północą i biednym Południem11. 
Lula da Silva był aktywnym uczestnikiem spotkań w Porto Alegre, podkreślającym 
podczas swoich wystąpień konieczność kształtowania bardziej sprawiedliwego ładu 
społecznego.  

Aktywność Luli i głoszone przez niego na wspomnianych forach hasła pozwa-
lają dostrzec znaczącą różnicę między wizją polityki zagranicznej przywódcy Partii 
Pracujących, którą od 2003 roku będzie konsekwentnie realizował jako głowa państwa, 
a założeniami prezydenta Cardosy. Lula da Silva włączy do programu polityki zagra-
nicznej kwestie społeczne, rozumiane przede wszystkim jako nierówności społeczne 
wynikające w znaczącym stopniu z nierównego udziału w światowym bogactwie. Dys-
proporcje te będą zasadniczą przyczyną odrzucania istniejącego modelu globalizacji, 
sprzyjającej ich pogłębianiu. W odróżnieniu od prezydenta Cardosy, przeświadczonego 
o konieczności uznania obecnego systemu światowych powiązań i zasad nim kierują-
cych, a także włączenia się Brazylii w ten system, poprzez dążenie do stabilizacji ma-
kroekonomicznej zgodnej z zaleceniami Konsensusu Waszyngtońskiego i promowania 
wolnej konkurencji, prezydent Lula będzie postulował dokonanie zasadniczych zmian 
systemu światowego, poprzez głęboką reformę najważniejszych światowych instytucji – 
Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Światowej Organizacji Handlu, tak by były 
odzwierciedleniem globalnego porządku wielobiegunowego12. W przeobrażeniach tych 
Brazylia miała zajmować szczególną pozycję jako reprezentant części świata, która nie 
mogła w pełni doświadczyć korzyści wynikających z przyśpieszonego rozwoju global-
nego, a także jako mediator pomiędzy tą grupą państw – Południem, a państwami roz-
winiętymi, Północą. Tym samym koncepcja Luli da Silvy była bliska tradycyjnemu 
przekonaniu brazylijskich elit, które uznawały konieczność odgrywania przez państwo 
istotnej roli na arenie międzynarodowej, a dążenie do umocnienia pozycji Brazylii 
w świecie za cel mający zapewnić rozwój i niezależność państwa. Jeżeli strategią poli-
tyki zagranicznej prezydenta Cardoso było poszukiwanie wiarygodności (busca da cre-

                     
11 B. de Sousa Santos, The World Social Forum: A User’s Manual, Madison, December 2004, 
ss. 48-49. 
12 Sala de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores, Discurso da Pose do Senhor Presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Cerimônia de Compromisso Constitucional 
perante o Congresso Nacional – Brasília, 01/01/2007, http://www.itamaraty.gov.br, (data 
dostępu: 09.03.2012); porównanie polityki zagranicznej prezydentów Cardosy oraz Luli da Silvy 
zob. T. Vigevani, G.Cepaluni, „Lula’s Foreign Policy and the Quest for Autonomy through 
Diversification”, Third World Quarterly, Vol. 28, No. 7, 2007, ss. 1321-1323. 
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dibilidade) poprzez przyłączenie się Brazylii do reżimów międzynarodowych (to 
w okresie jego rządów, w 1998 roku, Brazylia ratyfikowała Traktat o Nierozprzestrze-
nianiu Broni Jądrowej, NPT) oraz dążenie do zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, 
w przypadku prezydentury Luli da Silvy należy mówić o preferowaniu strategii auto-
nomii. Strategia zakłada zapewnienie Brazylii rozwoju przy jednoczesnym zwalczaniu 
nierówności, które wynikają między innymi z istniejących regulacji prawnych – pod-
stawy istniejącego globalnego systemu gospodarczego13, współpracę z państwami o po-
dobnych celach, często skierowaną przeciwko polityce prowadzonej przez państwa naj-
bogatsze.   

Naczelnym hasłem kampanii wyborczej w 2002 roku była Mudança, czyli 
zmiana i polityka zagraniczna stała się jednym z obszarów, w których zmiany zaryso-
wały się najwyraźniej. W odróżnieniu od prezydenta Cardoso, skupiającego się przede 
wszystkim na przeprowadzaniu reform gospodarczych, walce z inflacją i skutkami kry-
zysów światowych, które wstrząsnęły także Ameryką Południową, czego najwyraźniej-
szymi przykładami były Meksyk i Argentyna, administracja Luli da Silvy poświęciła 
więcej uwagi pewnym kwestiom międzynarodowym. Nowa głowa państwa zadeklaro-
wała, że regionem o priorytetowym dla Brazylii znaczeniu jest Ameryka Południowa – 
Lula nie ukrywał, że będzie dążyć do zbliżenia z państwami tego regionu i współpraca, 
jak się wkrótce okazało, miała dokonywać się kosztem zahamowania pogłębiania relacji 
międzyamerykańskich, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi.  

Przed wyborami kandydat Partii Pracujących zaznaczał, że jego rząd nie do-
prowadzi do pogorszenia stosunków z północnym supermocarstwem, ale będzie dążyć 
do nadania tej współpracy, w tym przede wszystkim jej wymiarowi gospodarczemu, 
bardziej partnerskiego charakteru. W debatach przedwyborczych szczególnie często po-
ruszano kwestię dalszych losów FTAA (port. ALCA) – Strefy Wolnego Handlu Ame-
ryk, inicjatywy zgłoszonej przez Stany Zjednoczone w latach 90., która miałaby obo-
wiązywać od końca 2005 roku, prowadząc do zniesienia taryf celnych na Półkuli Za-
chodniej. Lula zapewniał wyborców, że po dojściu do władzy jego rząd nie zrezygno-
wałby z dalszych spotkań mających na celu negocjacje w sprawie znoszenia barier 
w handlu, podkreślił jednak, że bez woli państw do ustępstw w problematycznych kwe-
stiach, projekt ten będzie wyjątkowo trudny do zrealizowania14.  

Prognozy okazały się trafne – na szczycie Ameryk w Mar del Plata w 2005 ro-
ku odsunięto w czasie utworzenie strefy wolnego handlu obejmującej obie Ameryki – 
projekt spotkał się ze sprzeciwem państw członkowskich Mercosuru oraz Wenezueli, 
które uznały, iż niemożliwe jest utworzenie takiego obszaru w obliczu sztywnej pozycji 
Stanów Zjednoczonych, odmawiających zniesienia subsydiów rolnych, szczególnie 
uderzających w eksporterów żywności, przede wszystkim Brazylię oraz Argentynę15.   

                     
13 M. R. Soares de Lima, „A Politica...”, op. cit., ss. 12-13. 
14 S. C. Velasco e Cruz, A.M. Stuart, „Mudando...”, op. cit., ss. 72-81. 
15 Declaration of Mar del Plata, http://www.summit-americas.org/Documents%20for%20Argen-
tina%20 Summit%202005/IV%20Summit/Declaracion/Declaracion%20IV%20Cumbre-eng%20-
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Koncepcje Luli da Silvy, zakładające szczególne znaczenie Ameryki Połu-
dniowej jako centralnego punktu, wywierającego wpływ na pogłębianie się integracji 
regionu, uznawały współpracę państw w ramach Mercosur, subregionalnej organizacji 
gospodarczej, która na mocy traktatu z Asunción z 1991 roku doprowadziła do utwo-
rzenia strefy wolnego handlu między Brazylią, Argentyną, Paragwajem oraz Urugwa-
jem. Po argentyńskim kryzysie gospodarczym z lat 2001-2002 który zaostrzył spory 
handlowe między sąsiadami i uwidocznił gotowość powrotu do protekcjonizmu han-
dlowego, kryzys funkcjonowania organizacji zarysowywał się coraz wyraźniej. Nowy 
prezydent zdawał się dostrzegać, że bez nowych impulsów politycznych, nakierowa-
nych przede wszystkim na wznowienie integracji subregionu, zacieśnianie współpracy 
w Ameryce Południowej będzie wątpliwe. Z tego względu zrozumiała była pierwsza 
podróż zagraniczna Luli da Silvy po zwycięstwie w wyborach, jeszcze w listopadzie 
2002 roku. Brazylijski polityk udał się wówczas do Argentyny i z ówczesnym prezy-
dentem Eduardo Duhaldem skupił się przede wszystkim na rozmowach dotyczących 
usprawnienia i zdynamizowania współpracy w ramach Mercosur16.  

Brazylia pod rządami Luli da Silvy stała się rzecznikiem przyspieszenia i po-
głębienia integracji międzyregionalnej – oprócz ożywienia kooperacji w ramach Merco-
sur, który stał się najskuteczniej działającą formą porozumienia gospodarczego państw 
kontynentu, prowadząc do powstania strefy wolnego handlu, prezydent Lula da Silva 
podjął również starania zmierzające do utworzenia organizacji na wzór Unii Europej-
skiej, w której możliwa byłaby koordynacja polityczna państw Ameryki Południowej. 
W grudniu 2004 roku w Cusco doszło do utworzenia Wspólnoty Narodów Południowo-
amerykańskich, przemianowanej następnie w Unię Narodów Południowoamerykań-
skich (port. Unasul, hiszp. Unasur)17. Należy jednak zaznaczyć, że polityczna integracja 
Ameryki Południowej będzie wyzwaniem niezwykle trudnym, biorąc pod uwagę przy-
wiązanie państw, w tym również Brazylii, do suwerenności narodowej, która stoi na 
przeszkodzie przekazaniu organowi ponadnarodowemu kompetencji w takich kwe-
stiach, jak na przykład rozwiązywanie sporów dyplomatycznych. Znaczenie integracji 
regionalnej dla wzrostu gospodarczego państw kontynentu podkreślał w wywiadzie dla 
Le Monde Diplomatique Marco Aurélio Garcia, doradca prezydenta Luli da Silvy ds. 
polityki zagranicznej – brazylijski dyplomata zwrócił kilkakrotnie uwagę, że Ameryka 
Południowa powinna dążyć do zacieśniania współpracy w wymiarze politycznym, mię-
dzy innymi stawiając kroki integracyjne w ramach Mercosur oraz Unasul18. 

Przywiązanie do autonomii było od chwili uzyskania niepodległości przez Bra-
zylię nadrzędną zasadą przy kształtowaniu polityki zagranicznej, z tego względu inicja-

                                                                                                           
nov5%209 pm% 20 rev.1.pdf, s. 4, 30.03.2012; No trade deal at Americas summit, BBC News, 
06.11.2005, http://news.bbc. co.uk/2/hi/ americas/4410190.stm (data dostępu: 30.03.2012).    
16 S. C. Velasco e Cruz, A. M. Stuart, „Futuros alternativos...”, op. cit., ss. 90-91.  
17 Informacje na temat organizacji znajdują się na oficjalnej stronie Unasur: http://www.pptuna-
sur.com /inicio.php?menu=30&idiom=1 (data dostępu: 02.04.2012).  
18 „Política Externa e Estratégia de Desenvolvimento. Entrevista com Marco Aurélio Garcia”, Le 
Monde Diplomatique Brasil, Ano 4, Número 39, s. 5. 



KRAJE – REGIONY Monika Sawicka  
 

82 Ameryka Łacińska, 1 (79) 2013, ss. 75-98 

tywy prezydenta Luli da Silvy spotykały się z zarzutem instrumentalnego wykorzysta-
nia idei integracji kontynentu, aby znacząco umocnić pozycję państwa w regionie, co 
jest tradycyjnym celem brazylijskich decydentów. Już w przypadku Mercosur można 
dostrzec tendencję do preferowania poszerzania ugrupowania o nowych członków, bądź 
członków stowarzyszonych, nad realną gotowość do pogłębiania integracji. Przypadek 
kontrowersji wokół członkostwa Wenezueli pokazał, że takie podejście wpływa na po-
głębianie się podziałów w ugrupowaniu, które również bez tej kwestii wykazuje pro-
blemy z wypracowywaniem porozumień między państwami19. 

Dążenia prezydenta Luli da Silvy do rozwijania szeroko rozumianej współpra-
cy państw Ameryki Południowej przyniosły jednak także pozytywne rezultaty, które 
wiążą się z korzyściami zarówno na skalę całego regionu, jak też państwa. Doszło mię-
dzy innymi do porozumienia między Peru i Brazylią w sprawie budowy autostrady tran-
soceanicznej, której konstrukcja została ukończona w 2010 roku – przedsięwzięcie 
ważne na kontynencie, w którym istotną przeszkodą dla rozwoju współpracy między 
państwami jest brak fizycznej infrastruktury20.  

Między państwami Ameryki Południowej trwają również rozmowy na temat 
tzw. pierścienia energetycznego, projektu zakładającego budowę gazociągów łączących 
państwa eksportujące gaz – Peru, Boliwię i Wenezuelę, z państwami importującymi ten 
surowiec – przede wszystkim Brazylią, Argentyną oraz Chile21. Dla Brazylii ważna jest 
współpraca z Boliwią, która dostarcza gaz do uprzemysłowionej, środkowo-wschodniej 
oraz południowej części państwa. Ponadto prezydentowi Luli da Silvie udało się podpi-
sać porozumienie w sprawie współpracy energetycznej między Peru i Brazylią22. 
Wspomniana wcześniej propozycja zaproszenia do Mercosur Wenezueli wywoływała 
kontrowersje nie tylko między członkami tego ugrupowania, ale także wśród brazylij-
skiej opozycji. Obrońcy polityki Luli da Silvy zwracali uwagę na korzyści gospodarcze, 
jakie Brazylii przyniosło w ciągu ostatniej dekady zbliżenie z tym państwem – staje się 
to widoczne zwłaszcza przy analizie bilansu handlowego Brazylii: w 2008 roku nad-
wyżkę handlową Brazylia zawdzięczała przede wszystkim eksportowi do Wenezueli, 
który w owym roku uzyskał wartość ponad 5 miliardów dolarów23. Zwolennicy zbliże-

                     
19 M. E. Carranza, „Clinging Together: Mercosur’s Ambitious External Agenda, its Internal Crisis 
and the Future of Regional Economic Integration in South America”, Review of International 
Political Economy, 13:5, December 2006, s. 809. 
20 S. J. Francisco, Novos Passos na Integração com Peru, http://www.globalonline.net.br/main-
content/full/id/114945/pop_up?_content_viewMode=print&_content _print=true (data dostępu: 
02.04.2012). 
21 J. Schmied, Os Desafios da UNASUL e o Caminho da Integração na América do Sul, 
http://www.fccias.com /2010 /10/desafios-da-unasul-e-caminho-da-integracao-na-america-do-sul 
(data dostępu: 02.04.2012).  
22 F. Hennesey, Peru-Brazil Energy Treaty Reflects Countries’ Ongoing National Issues, 
http://www.bicusa.org /en/Article.11934.aspx (data dostępu: 02.04.2012). 
23 W 1999 roku wpływy z brazylijskiego eksportu do Wenezueli osiągnęły wartość 536 mln USD. 
Szacuje się, że w ciągu 10 lat nastąpił 858% wzrost eksportu do tego państwa. Więcej informacji 
na temat gospodarczej współpracy Brazylii i Wenezueli można znaleźć w przemówieniu profesor 
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nia z Wenezuelą podkreślali także, iż do sąsiedniego państwa eksportuje się nie tylko 
towary nieprzetworzone czy niskoprzetworzone, jak produkty spożywcze, ale również 
takie towary, jak samochody, urządzenia elektroniczne, maszyny i farmaceutyki. Zwo-
lennicy pogłębiania relacji z północnym sąsiadem podkreślają także możliwości współ-
pracy w dziedzinie energetyki, szczególnie istotnej dla Brazylii, która w latach 2001-
2002 borykała się z problemem konieczności ograniczenia zużycia energii w obliczu 
zagrożenia przerwami w dostawach prądu (tzw. apagão – zgaszenie). Jednocześnie 
wskazuje się, że wenezuelski przywódca Hugo Chávez ma ambicje uczynienia ze swego 
państwa lidera regionalnego, co wyraża się w szczególności poprzez działalność Boli-
wariańskiego Sojuszu dla Narodów Naszej Ameryki (hiszp. Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América, ALBA), co bez względu na efekty takiej polityki, stoi 
w wyraźniej sprzeczności z celami Brazylii24. 

Należy podkreślić, że zmiana, o której mówił 1 stycznia 2002 roku, obejmując 
urząd prezydenta Luiz Inácio Lula da Silva, nie sprowadzała się wyłącznie do wyraź-
niejszego zaakcentowania znaczenia regionu Ameryki Południowej w polityce zagra-
nicznej Brazylii, ale dotyczyła przede wszystkim nowych płaszczyzn tej współpracy. 
Tradycyjnie Brazylia podkreślała przywiązanie do zasady nieinterwencji jako naczelnej 
reguły kształtowania swojej polityki zagranicznej. Prezydent Lula da Silva dokonał czę-
ściowego jej przewartościowania, ponieważ położył nacisk na rolę, jaką demokratyczne 
państwo może odegrać w procesach demokratyzacji innych państw regionu, a także 
uznał, że Brazylia posiada warunki umożliwiające bycie mediatorem w sąsiednich kon-
fliktach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji w Ameryce Południowej25, co 
sprzyjałoby umocnieniu pozycji Brazylii jako lidera regionu. 

O znaczeniu, jakie Lula da Silva przypisywał stabilnej sytuacji w regionie i roli 
Brazylii w jej utrzymywaniu, można było się przekonać jeszcze przed objęciem funkcji 
głowy państwa, w grudniu 2002 roku. Prezydent elekt zaangażował się wówczas 
w działania mające na celu załagodzenie kryzysu w Wenezueli, w której doszło do 
strajku generalnego, obejmującego między innymi kluczowy dla gospodarki sektor pa-
liwowy. Lula da Silva wysłał do Caracas na spotkanie z prezydentem Hugonem Chave-
zem swojego bliskiego współpracownika i doradcę Marca Aurélię Garcię, który zapew-
nił wenezuelskiego przywódcę o gotowości Brazylii do udzielenia pomocy w pokojo-
wym rozwiązaniu konfliktów. W efekcie tego spotkania Brazylia wysłała do Wenezueli 
tankowiec Petrobras – największej brazylijskiej spółki naftowej, który miał dostarczyć 

                                                                                                           
Marii Reginy Soares de Limy na nadzwyczajnym zebraniu Komisji Spraw Międzynarodowych 
i Obrony Narodowej Senatu Federalnego, z 9 czerwca 2009 roku, dostępnym na stronie: 
http://www.opsa.com.br/pdfs/2_conferencias_2009_06_09_ Lima_Venezuela.pdf (data dostępu: 
06.04.2012). 
24 Więcej na temat dwóch przeciwstawnych wizji regionalnej integracji zob. S. W. Burges, 
„Building a Global Southern Coalition: The Competing Approaches of  Brazil’s Lula and 
Venezuelan’s Chávez”,  Third World Quarterly, Vol. 28, No 7, 2007, ss. 1343-1358. 
25 M. R. Soares de Lima, M. Hirst, „Brazil as an intermediate State and Regional Power: Action, 
Choice and Responsibilities”, International Affairs, 82, I, (2006),  s. 31. 
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ropę państwu, które w wyniku strajku doświadczyło niedoboru tego surowca, co spo-
wodowało paraliż gospodarczy. Inicjatywa Luli da Silvy obejmowała także utworzenie 
„Grupy Przyjaciół Wenezueli” – pomysł ten zaaprobowały Stany Zjednoczone i wkrót-
ce doszło do powołania grupy negocjatorów, która przyczyniła się do rozwiązania kon-
fliktu pod koniec stycznia 2003 roku26.  

Administracja prezydenta Luli da Silvy podkreślała wielokrotnie, że nie dąży 
do ograniczenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi czy Unią Europejską, ale, w od-
różnieniu od poprzednich rządów, starano się bardziej zdywersyfikować kontakty Bra-
zylii z innymi państwami, czego przejawem była współpraca z państwami rozwijający-
mi się, nienależącymi do „bogatego centrum” (współpraca „Południe-Południe”). Przy-
kładem inicjatywy Brazylii pod rządami Luli da Silvy były próby zbliżenia z państwami 
arabskimi. Pod koniec 2003 roku brazylijski prezydent odwiedził kraje Ligi Arabskiej – 
Syrię, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt oraz Libię. Z negatywnymi opinia-
mi w kraju spotkały się rozmowy z libijskim dyktatorem Muammarem Kadafim, jednak 
już kilka miesięcy później taka krytyka została podważona przez podobne posunięcie 
brytyjskiego premiera, Tony’ego Blaira. Następnie, w maju 2005 roku w Brasílii doszło 
do pierwszego szczytu państw Ameryki Południowej i państw arabskich (ASPA), pod-
czas którego rozmawiano przede wszystkim o możliwościach zbliżenia gospodarczego 
pomiędzy tymi podmiotami27. Dotychczas odbyły się dwa tego typu spotkania i biorąc 
pod uwagę wzrastające wskaźniki brazylijskiego eksportu skierowanego do krajów Bli-
skiego Wschodu, można mówić o sukcesie polityki Luli.  

Kolejnym istotnym posunięciem brazylijskiego prezydenta było spotkanie 
z premierem Indii Manmohanem Singhiem oraz prezydentem RPA Thabo Mbekim pod-
czas szczytu G8 w Evian w pierwszych dniach czerwca 2003 roku. Podczas rozmów 
w cieniu odbywających się spotkań najbogatszych państw świata, wspomniani przy-
wódcy dostrzegli korzyści, jakie krajom rozwijającym się mogłaby przynieść bardziej 
dynamiczna współpraca. Krokiem ku jej zacieśnieniu było spotkanie szefów dyplomacji 
trzech państw w stolicy Brazylii, w wyniku którego doszło do podpisania Deklaracji 
z Brasílii. W dokumencie znalazły się zapisy o dążeniu państw do kooperacji w procesie 
promowania reformy ONZ, walki z głodem, ubóstwem oraz nierównościami społecz-
nymi, będącymi podstawowymi wyzwaniami dla tej grupy państw. Wyrażono także wo-
lę współpracy w dziedzinach, takich jak, między innymi, nauka i nowoczesne technolo-
gie, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, promowanie rodzinnych gospodarstw rol-
nych oraz edukacja. Bardzo istotnym zapisem były także deklaracje o współpracy na fo-

                     
26 S. C. Velasco e Cruz, A. M. Stuart, „Mudando...”, op. cit, s. 71; A. Aharonian, Brasil lleva la 
batuta en el Grupo de Amigos de Venezuela, http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2002rest/-
2002oct/noticias9/adital31-12.html (data dostępu: 08.04.2012); L. Rohter, „Brazil Sends Gasoline 
to Venezuela at the Request of Chávez”, The New York Times, 27.12.2002, http://www.nytimes.-
com/2002/12/27/world/brazil-sends-gasoline-to-venezuela-at-the-request-of-chavez.html (data 
dostępu: 08.04.2012).   
27 Mecanismos Inter-regionais: Ministério de Relações Exteriores, Cúpula América do Sul-Países 
Árabes, w:http://www2.mre.gov.br/aspa/ (data dostępu: 08.04.2012). 
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rum Światowej Organizacji Handlu, szczególnie podczas negocjacji w ramach Rundy 
Doha – liderzy państw rozwijających się zaznaczyli, że protekcjonistyczna polityka 
handlowa prowadzona przez najbogatsze państwa świata powinna zostać zniesiona, 
w związku z czym Indie, Brazylia oraz RPA będą podejmowały i popierały swoje ini-
cjatywy zmierzające do liberalizacji handlu28. 

Dokument wyznaczał ramy organizacyjne dalszej współpracy państw, której 
nadano nazwę Forum Dialogu Indii, Brazylii i RPA (India, Brazil and South Africa Dia-
logue Forum, IBSA). Porozumienie nastąpiło kilka miesięcy przed spektakularną po-
rażką negocjacji państw członkowskich WTO w Cancún, które zostały zerwane przez 
grupę krajów najbiedniejszych z powodu nieustępliwości Unii Europejskiej oraz Sta-
nów Zjednoczonych w kwestii ograniczenia protekcjonizmu w handlu żywnością, prze-
de wszystkim subsydiowania rolnictwa. Mimo niepowodzenia spotkania i impasu, w ja-
kim znajdują się negocjacje w ramach Rundy Doha, można mówić o znaczącym umoc-
nieniu się pozycji Brazylii w WTO. Powodem tej zmiany były brazylijskie działania 
podjęte w celu skonsolidowania stanowisk państw rozwijających się podczas negocjacji 
na temat liberalizacji w handlu artykułami rolnymi. W efekcie brazylijskiej inicjatywy 
doszło do utworzenia G-20 – grupy państw rozwijających się, uznających za cel walkę 
z protekcjonizmem handlowym prowadzonym przez najbogatsze kraje świata, poprzez 
wspólne stanowisko w czasie spotkań negocjacyjnych w ramach Rundy Doha29.  

Działania Brazylii zmierzające do umacniania współpracy podmiotów były też 
pozytywnie oceniane w perspektywie relacji Kraju Kawy ze Stanami Zjednoczonymi – 
zwrócono uwagę, że powstanie G-20 należy uznać za sukces brazylijskiej dyplomacji, 
ponieważ umiędzynarodowiono kwestię sporną między USA a takimi państwami Ame-
ryki Południowej, jak Brazylia i Argentyna, unikając w ten sposób pogorszenia relacji, 
możliwego, gdyby doszło do bezpośredniego konfliktu między aktorami30. Należy bo-
wiem podkreślić, że działania grupy, której przewodzi Brazylia, były, mimo niepowo-
dzenia rozmów w Cancún, pozytywnie oceniane również przez państwa rozwinięte31.  

Zbliżenie Brazylii z państwami rozwijającymi się nie było posunięciem inno-
wacyjnym, ponieważ w XX wieku, w szczególności w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych, Brazylia dążyła do współpracy z państwami Południa. Różnica polega 
jednak na ograniczeniu wcześniejszej współpracy do kwestii gospodarczych, polegają-

                     
28 IBSA Trilateral Official Website, The India-Brazil-South Africa Dialogue Forum, http://www.-
ibsa-trilateral.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=64 (data dostę-
pu: 11.04.2012); Ministério das Relações Exteriores, Brasilia Declaration, http://www.itamara-
ty.gov.br/temas-mais-informacoes/temas-mais-informacoes/saiba-mais-ibas/documentos-emiti-
dos-pelos-chefes-de-estado-e-de/brasilia-declaration/view (data dostępu: 06.06.2012). 
29 P. da Motta Veiga, Brazil and the G-20 Group of Developing Countries, http://www.wto.org 
/english/ res_e/ booksp_e/casestudies_e/case7_e.htm (data dostępu: 11.04.2012).  
30 M. Fiori, Fortalecimento do G-20 é Vitória da Diplomacia Brasileira, Diz Cientista Político, 
http://agregario.com/fortalecimento-do-g-20-e-vitoria-da-diplomacia-brasileira-diz-cientista-poli-
tico (data dostępu: 17.04.2012). 
31 P. da Motta Veiga Pedro, Brazil and..., op. cit. (data dostępu: 17.04.2012).   
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cej przede wszystkim na uzgadnianiu wspólnego stanowiska na forum GATT32. Forum 
Dialogu Indii, Brazylii i RPA zasługuje na więcej uwagi, ponieważ przywódcy trzech 
państw wyrazili wolę nawiązania współpracy również w innych wymiarach, co może 
wskazywać na wzrost pozycji państw rozwijających się, głównie potęg regionalnych, 
w hierarchii kręgów brazylijskiej polityki zagranicznej.  

Szczególne miejsce w brazylijskiej polityce zagranicznej zaczęły odgrywać 
także Chiny, co stało się najbardziej widoczne w okresie dwóch kadencji prezydenta 
Luli da Silvy. Relacje brazylijsko-chińskie wpisują się w schemat współpracy państw 
Południa, wynikającej ze zbliżonych interesów na pewnych płaszczyznach, jednak kon-
takty Brazylii z Chińską Republiką Ludową od samego początku33 wyróżniały się na tle 
tej współpracy. Czynnikiem, który umożliwił nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
i współpracę państwom rządzonym z jednej strony przez partię komunistyczną, z dru-
giej przez prawicowy obóz wojskowych, były wspólne wartości, na których opierała się 
polityka zagraniczna obu podmiotów. Z zasady autonomii, suwerenności narodowej 
oraz integralności terytorialnej wynikały zbieżne cele polityczne obu państw, które 
opowiadały się za zbliżeniem z państwami rozwijającymi się oraz przeciwstawienie się 
forsowanej przez USA polityce ochrony praw człowieka, godzącej w podstawowe para-
dygmaty polityki zagranicznej państw34.  

Od początku lat dziewięćdziesiątych władze brazylijskie zaczęły postulować 
dodanie do współpracy politycznej i technologicznej współpracę w wymiarze ekono-
micznym, przede wszystkim rozwój handlu. Prezydent Cardoso dostrzegał rosnącą po-
zycję Chin w świecie i ogromny rynek zbytu oferowany przez Państwo Środka, potrze-
bę rozwoju współpracy zaznaczył zaś jeszcze wyraźniej prezydent Lula da Silva. Już 
w 2003 roku głowa państwa zwróciła uwagę na rolę, jaką Chiny mogą odegrać w roz-
woju zarówno naukowym i technologicznym, jak również gospodarczym Brazylii35.  

W trakcie oficjalnej wizyty prezydenta Luli da Silvy w Chinach zostały powo-
łane nowe kanały współpracy, przede wszystkim Chińsko-Brazylijska Rada Biznesu 
skupiająca przedsiębiorstwa z obu państw zainteresowane dostępem do rynku chińskie-
go lub brazylijskiego36. Najlepszym dowodem na dynamiczny rozwój handlu między 
oboma państwami jest fakt, że w 2009 roku po raz pierwszy w historii to Chiny, nie zaś 
Stany Zjednoczone zepchnięte na drugie miejsce, stały się głównym partnerem handlo-

                     
32 A. L. Cervo, C. Bueno, Historia da Política Exterior do Brasil, Brasilia 2008, ss. 391-395, 400-
403. 
33 Brazylia wznowiła stosunki dyplomatyczne z ChRL, zerwane na początku dyktatury wojsko-
wej, w 1974 roku.  
34 H. Altemani de Oliveira, „Brasil e China: uma Nova Aliança Não Escrita?”, Revista Brasileira 
da Política Internacional, 53 (2), s. 90. 
35 Sala de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores, Discurso do Senhor Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, na solenidade da abertura do seminário Brasil-China – 
BNDES – Rio de Janeiro-RJ, 30/04/2001,  http://www.itamaraty.gov.br (data  dostępu: 
09.05.2012). 
36 Zob. Conselho Empresarial Brasil-China, http://www.cebc.org.br/ (data dostępu: 09.05.2012). 
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wym Brazylii. Jednocześnie brazylijska opinia publiczna jest podzielona wobec oceny 
tej współpracy handlowej, zwraca się bowiem uwagę na to, że towary eksportowane do 
Chińskiej Republiki Ludowej stanowią głównie surowce oraz artykuły rolne o niskiej 
wartości dodanej, importuje się natomiast przede wszystkim artykuły przemysłowe, co 
według krytyków chińsko-brazylijskiej współpracy godzi w przemysł brazylijski 37. Po-
głębianiu współpracy handlowej towarzyszy wola polityków obu państw do dalszego 
rozwijania współpracy także na płaszczyźnie politycznej – w trakcie wizyty prezydenta 
Hu Jintao w Brazylii w 2010 roku został podpisany plan działania na lata 2010-2014, 
zakładający między innymi koordynację stanowisk na forach najważniejszych global-
nych instytucji międzynarodowych, przede wszystkim WTO, grupy G20 oraz ONZ. 
Światowy kryzys gospodarczy przyczynił się do zbliżenia stanowisk obu państw 
w kwestii konieczności przeprowadzenia reformy systemu finansowego, w tym świato-
wej reformy walutowej, co znalazło wyraz we współpracy z innymi rynkami wschodzą-
cymi, o podobnym stanowisku wobec tej kwestii – Rosją i Indiami, a od 2012 roku 
również RPA. Grupa BRICS, jak za analitykami banku Goldman Sachs zaczęto okre-
ślać współpracę tych państw, dążących do współdecydowania wraz z tradycyjnymi po-
tęgami gospodarczymi o światowym porządku ekonomicznym, jest kolejnym ważnym 
przykładem aktywności Brazylii w okresie rządów Luli da Silvy nakierowanej na po-
głębianie współpracy z państwami rozwijającymi się38. 

W polityce zagranicznej Brazylii Stany Zjednoczone tradycyjnie odgrywały 
szczególną rolę, zaś utrzymywanie dobrych relacji między państwami było określane 
jako jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Itamaraty). Nie ulega 
wątpliwości, że dla prezydenta Luli priorytetową kwestią była współpraca państw Ame-
ryki Południowej, a także zbliżenie państw rozwijających się, które mają wspólne inte-
resy, stojące często w sprzeczności z działaniami podejmowanymi przez państwa naj-
bogatsze. Można jednak dostrzec, że obawy brazylijskiej socjaldemokracji, stojącej w 
opozycji wobec rządzącej Partii Pracujących, nie spełniły się – po dojściu do władzy 
Luli da Silvy, przewartościowanie polityki zagranicznej Brazylii nie doprowadziło do 
gwałtownego pogorszenia relacji obu państw, mimo iż prezydent nie prowadził proame-
rykańskiej polityki, która charakteryzowała poprzednie rządy. Podczas pierwszej ka-
dencji brazylijski prezydent negatywnie oceniał utworzenie Strefy Wolnego Handlu 
Ameryk, projektu, którego realizacja, jak zostało wspomniane wyżej, została zawieszo-
na. Niejednokrotnie także Lula da Silva, utrzymujący dobre relacje z klanem Castro, 
krytykował embargo handlowe wprowadzone przed niemal pięcioma dekadami przez 
USA39. Niewątpliwie stosunków brazylijsko-amerykańskich nie polepszyła krytyka, 

                     
37 H. Altemani de Oliveira, „Brasil e China...”, op. cit., ss. 98-103. 
38 P. R. de Almeida, „Lula’s Foreign Policy: Regional and Global Strategies”, w: J. L. Love, 
W. Baer, (ed.) Brazil under Lula: Economy, Politics and Society under the Workers-President,  
Palgrave Macmillan, 2009, ss. 174, 180. 
39 „Cúpula Defende Fim de Embargo a Cuba e Critica Ricos por Crise”, Estadão, 17.12.2008, 
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,cupula-defende-fim-de-embargo-a-cuba-e-criti-
ca-ricos-por-crise,295315,0.htm (data dostępu: 10.05.2012). 
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z jaką supermocarstwo spotkało się ze strony brazylijskiego prezydenta oraz szefa dy-
plomacji Celso Amorima z powodu działań podjętych w Iraku w 2003 roku. Brazylia 
opowiedziała się po stronie Niemiec oraz Francji, przeciwnych amerykańskiej inter-
wencji, zaznaczając, że ofensywa militarna podjęta bez zgody ONZ jest nielegalna40. 
Również w 2008 r. doszło do nieporozumienia między oboma państwami, gdy Stany 
Zjednoczone negatywnie odniosły się do zaangażowania Brazylii w kryzys polityczny, 
jaki miał wówczas miejsce w Hondurasie. Brazylia umożliwiła obalonemu w wyniku 
zamachu stanu w lipcu 2008 r. prezydentowi Manuelowi Zelayi powrót do kraju, przyj-
mując go w swojej ambasadzie, w której przebywał do początku 2010 roku. USA nie 
poparły wprawdzie zamachu stanu, w wyniku którego doszło do obalenia Zelayi, jednak 
skrytykowały także postępowanie Brazylii i deklaracje prezydenta Luli, iż nie podejmie 
rozmów z uzurpatorskim rządem, który doszedł do władzy w wyniku przewrotu41.  

Jednocześnie kryzys wenezuelski z przełomu 2002-2003 roku i znacząca rola 
Brazylii w jego przezwyciężeniu pozwalały uświadomić północnoamerykańskim decy-
dentom korzyści płynące z mediatorskiej roli, jaką może odgrywać lewicowy przywód-
ca państwa. Możliwość taką dostrzegła bez wątpienia administracja prezydenta Obamy 
– Lula da Silva był pierwszym południowoamerykańskim przywódcą państwa zapro-
szonym do Białego Domu przez nowego prezydenta, w marcu 2009 roku. Był to sygnał 
uznania przez Stany Zjednoczone szczególnej pozycji Brazylii w Ameryce Południo-
wej. Amerykańska prasa sugerowała ponadto, że spotkanie prezydentów Obamy i Luli 
da Silvy wynikało z uznania pośredniczącej roli państwa w stosunkach USA z lewico-
wymi przywódcami południowoamerykańskiego kontynentu, istotnej szczególnie w po-
prawianiu relacji z Wenezuelą42. Warto także pamiętać o tym, że w ciągu ostatnich lat, 
w wyniku między innymi prospołecznej polityki państwa i rekordowo niskiego bezro-
bocia, możliwości konsumpcyjne Brazylijczyków znacząco się poprawiły czyniąc po-
nad 190 milionowe państwo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla amerykańskich towarów 
i usług.  

Pomimo przychylnych wypowiedzi brazylijskiego prezydenta na temat swoje-
go amerykańskiego odpowiednika, które zostały odwzajemnione, relacje obu państw 
komplikują dwie kwestie: zbliżenie brazylijsko-irańskie oraz współpraca wojskowa 
Stanów Zjednoczonych i Kolumbii. W październiku 2009 roku irański prezydent Ma-
hmud Ahmadinedżad spotkał się z Lulą da Silvą w Brasílii – była to pierwsza wizyta 
irańskiego przywódcy w Brazylii od czasów irańskiej rewolucji islamskiej. Północnoa-
merykańscy politycy krytykowali jednak to wydarzenie, zaznaczając, że Brazylia, uzna-
jąca się za lidera państw rozwijających się i dążąca do roli mediatora konfliktów także 

                     
40 Brazil: Iraq, U.S. Guilty Do „Disrespect”, http://archive.newsmax.com/archives/articles/2003/-
3/19/211836.shtml oraz A. C. Cervo Amado Luiz, C. Bueno, História da política exterior do 
Brasil, Brasília 2010, s. 503. 
41 S. C. Velasco e Cruz, „2010: A Política Externa e a Sucessão”, w: S. C. Velasco e Cruz, O Bra-
sil no mundo: ensaios de análise política e prospectiva, São Paulo 2010, ss. 116-118. 
42 T. Padgett, „Brazil’s Lula: a Bridge to Latin America’s Left?”, Time, 14.03.2009,  http://www.-
time.com/time/world/ article/0,8599,1885113,00.html (data dostępu: 04.03.2012). 



Brazylijska polityka zagraniczna… KRAJE – REGIONY  
 

Ameryka Łacińska, 1 (79) 2013, ss. 75-98  89 

poza regionem Ameryki Południowej, nie powinna współpracować z państwem, które-
go przywódca kwestionuje Holokaust43. Największe państwo Ameryki Południowej ne-
gatywnie oceniło natomiast porozumienie amerykańsko-kolumbijskie zawarte w tym 
samym miesiącu. W październiku 2009 roku Stany Zjednoczone i Kolumbia zobowią-
zały się do współpracy wojskowej, polegającej na uzyskaniu przez supermocarstwo do-
stępu do siedmiu baz na terenie Kolumbii, w celu wsparcia państwa w walce z oddzia-
łami FARC. Brazylijski przywódca wprawdzie z umiarkowaniem wypowiadał się na 
temat porozumienia, nie ulega jednak wątpliwości, że większość państw kontynentu 
zdecydowanie negatywnie ocenia ingerencję supermocarstwa w sprawy regionu, powo-
łując się na zaszłości historyczne. Proamerykańska postawa Kolumbii dzieli państwa 
Ameryki Południowej, wywołując w przeciwnikach tej współpracy obawy, że Stany 
Zjednoczone wykorzystają swoją obecność w Kolumbii do poszerzania swojego oddzia-
ływania także na inne państwa44. Dla brazylijskiego prezydenta pojawiający się konflikt 
interesów w regionie stanowi dodatkową komplikację w umacnianiu pozycji Brazylii 
jako regionalnego lidera i można zauważyć, że jednym z poważniejszych wyzwań, któ-
rym próbuje sprostać nowa pani prezydent jest ocieplenie relacji brazylijsko-
amerykańskich45. 

Mi ędzynarodowa pozycja Brazylii 

Tradycyjnie program brazylijskiej polityki zagranicznej odpowiada wizji służb 
dyplomatycznych oraz elit uznających, że państwo powinno odgrywać istotną rolę na 
arenie międzynarodowej, zaś światowe potęgi uznać i potwierdzić taką pozycję. Powyż-
szą wizję uzasadniały czynniki warunkujące politykę zagraniczną państwa, przede 
wszystkim jego wielkość (pod względem powierzchni Brazylia zajmuje piąte miejsce na 
świecie) oraz jego potencjał demograficzny (również piąte miejsce)46. W ostatniej de-
kadzie do tych czynników dochodzi coraz dynamiczniej rozwijająca się gospodarka. 
Luiz Inácio Lula da Silva już w przemówieniu inauguracyjnym do Kongresu, 1 stycznia 
2003 roku, zaznaczył gotowość nowej administracji do podjęcia działań przyczyniają-
cych się do uwidocznienia roli Brazylii w świecie. Najbardziej wyraźnym sygnałem 

                     
43 A. Soliani, I. Dantas, Ahmadinejad Welcome by Lula May Weaken Brazil Trust, Bloomberg, 
19.11.2009,  http://www.bloomberg.com/ apps/news?pid=newsarchive&sid=aH0a_OMQ9GNA 
(data dostępu: 04.03.2012). 
44 O. Harley, Crisis in the Caribbean, ISN Security Watch, 30.09.2009, http://www.isn.ethz.ch/-
isn/Current-Affairs/Security-Watch/Detail/?id=106520&lng=en (data dostępu: 04.03.2012).  
45 Specyfikę relacji brazylijsko-amerykańskich celnie skomentował Peter Hakim, specjalista 
w zakresie relacji międzyamerykańskich, stwierdzając, że niewiele państw tak często wypowiada 
się na temat konieczności pogłębienia współpracy, jednocześnie osiągając tak skromne rezultaty, 
zob. T. Padgett, „The State Visit That isn’t: Is the U.S. Dissing Brazil’s Dilma on the eve of  her 
trip?”, Time, 16.03.2012, http://world.time.com/2012 /03/16/it-takes-two-to-samba-is-the-u-s-
dissing-brazils-dilma-on-the-eve-of-her-visit/ (data dostępu: 18.06.2012).  
46 M. R. Soares de Lima, „A Política Externa...”, op. cit., s. 8. 
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i potwierdzeniem zmiany powinno być przyznanie stałego miejsca w Radzie Bezpie-
czeństwa ONZ. Dążenie takie prezydent Lula deklarował zarówno wobec swoich oby-
wateli, jak też na forach międzynarodowych. Reforma ONZ jest jednym z celów współ-
pracy państw grupy IBSA – w deklaracji z Brasílii znalazł się zapis o współdziałaniu 
państw nakierowanym na reformę ONZ, która polegałaby na zwiększeniu liczby człon-
ków stałych i czasowych RB w celu zwiększenia udziału państw rozwijających się 
w organizacji47. Podobną inicjatywą jest G4 – grupa państw współpracujących na forum 
ONZ w celu reformy organizacji, złożona z Brazylii, Indii, Niemiec oraz Japonii. Pań-
stwa popierają swoje wzajemne aspiracje oraz dążą do przegłosowania rezolucji, która 
umożliwiłaby poszerzenie grupy członków stałych oraz czasowych organu decyzyjnego 
organizacji48.  

Poszerzenie składu Rady Bezpieczeństwa byłoby według polityków brazylij-
skich ważnym krokiem na drodze demokratyzacji ONZ, niezbędnej dla usprawnienia jej 
funkcjonowania. Podstawową przeszkodą w dążeniu tych państw jest jednak sprzeciw 
ich regionalnych konkurentów wobec proponowanych rozwiązań.  

W przypadku Brazylii, aktorami, którzy są przeciwni przyjęciu państwa do grona 
stałych członków RB są Argentyna oraz Meksyk i nie ulega wątpliwości, że w obliczu 
sprzecznych aspiracji reforma ONZ będzie pozostawała przez najbliższe lata wyzwa-
niem trudnym do realizacji. Brazylia zmniejszyła swoje szanse na stałe członkostwo 
w Radzie Bezpieczeństwa także przez szereg decyzji, które miały na celu umocnienie 
pozycji państwa w organizacji, odnosząc jednak odmienny skutek. O ile powodem do 
pozytywnej oceny zaangażowania państwa w szerzenie pokoju na świecie jest misja 
Minustah – pokojowa misja Narodów Zjednoczonych na Haiti49, której przewodzi Bra-
zylia, z poważną krytyką spotkało się to państwo z powodu głosowań w Radzie Praw 
Człowieka. W 2006 roku Brazylia głosowała między innymi przeciwko rezolucji, która 
zalecała podjęcie śledztwa mającego na celu pociągnięcie do odpowiedzialności osób 
związanych z nadużyciami w Darfurze. Brazylia opowiedziała się wówczas za rozwią-
zaniem korzystnym dla premiera Omara al-Bashira. Państwo zmieniło swoje podejście 
w 2009 roku, gdy przywódca Sudanu został aresztowany na wniosek Międzynarodowe-
go Trybunału Karnego.  

Z podobnym brakiem poparcia rezolucji zmierzających do zbadania kwestii ła-
mania praw człowieka ze strony Brazylii spotkały się głosowania dotyczące Korei Pół-

                     
47 Ministério das Relações Exteriores,  Brasilia Declaration, http://www.itamaraty.gov.br/temas-
mais-informacoes/temas-mais-informacoes/saiba-mais-ibas/documentos-emitidos-pelos-chefes-
de-estado-e-de/ brasilia -declaration/view (data dostępu: 06.06.2012). 
48 A. Ariyoruk, Players and Proposals in the Security Council Debate, Global Policy Forum, 
03.07.2005, http://www.globalpolicy.org/component/content/article/200/41204.html (data dostę-
pu: 06.06.2012). 
49MINUSTAH: United Nations Stabilization Mission in Haiti, http://www.un.org/en/peacekee-
ping/missions /minustah/leadership.shtml (data dostępu: 05.06.2012). 
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nocnej oraz Sri Lanki w 2009 roku50. Kolejna krytyka spadła na państwo z powodu po-
parcia udzielonego, tym razem wraz ze Stanami Zjednoczonymi oraz częścią państw eu-
ropejskich, wieloletniemu ministrowi kultury Egiptu, Faroukowi Hosniemu, w stara-
niach o objęcie funkcji dyrektora generalnego UNESCO. Popierany przez Brazylię kan-
dydat był krytykowany za wypowiedzi antysemickie oraz członkostwo w rządzie popie-
rającym cenzurę51. Również dobre relacje szefa państwa z irańskim prezydentem Ma-
hmudem Ahmadinedżadem okazały się problematyczne podczas Konferencji ONZ na 
temat rasizmu w kwietniu 2009 roku. Irańska głowa państwa wygłosiła w trakcie konfe-
rencji inauguracyjnej kontrowersyjne przemówienie, zarzucając Izraelowi rasizm, 
w wyniku czego część delegacji, między innymi francuska oraz brytyjska, opuściły salę. 
Delegacja brazylijska nie tylko nie zaprotestowała przeciwko tej wypowiedzi, ale jej 
członek skrytykował również delegacje, które zbojkotowały wypowiedź prezydenta 
Ahmadinedżada. Na słowa irańskiej głowy państwa zareagowało dopiero Itamaraty, 
wydając notę krytykującą negowanie Holokaustu52. Wizerunku Brazylii w tym okresie 
nie poprawiła także decyzja o niepodpisaniu projektu traktatu zakazującego państwom 
używania bomb kasetowych, uznawanych przez organizacje praw człowieka za niehu-
manitarne. Projekt został podpisany przez 111 państw na konferencji w Dublinie 30 ma-
ja 2008 roku. Swoich podpisów pod projektem nie złożyły między innymi Brazylia, 
Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Chiny oraz Polska53.  

Brazylijski prezydent bronił stanowiska swego rządu argumentując między in-
nymi, że głosowania na forum Rady Praw Człowieka wynikały z przeświadczenia Bra-
zylii o konieczności nieingerowania w wewnętrzne sprawy państw i unikania sytuacji 
konfliktowych. Za bardziej prawdopodobną przyczynę takiej postawy państwa uznano 
jednak stosowanie zabiegu wymiany przysług z państwami arabskimi i muzułmańskimi, 
w celu uzyskania ich poparcia dla dążeń Brazylii do przyjęcia w skład stałych członków 
Rady Bezpieczeństwa54. Jeżeli brazylijski prezydent, poprzez zbliżenie ze wspomnianą 
grupą państw, rzeczywiście liczył na umocnienie pozycji Brazylii w ONZ, ten element 
jego zagranicznej polityki nie okazał się skuteczny – główną konsekwencją decyzji pań-
stwa podjętych w latach 2009-2010 są coraz częstsze zarzuty, zarówno ze strony obser-
watorów krajowych, jak też państw zachodnich, krytykujące lekceważący stosunek 
Brazylii do problemu łamania praw człowieka na świecie.  

                     
50 „Polêmicas Marcaram Política Externa no Governo Lula, Saiba Mais”, Folha, 23.11.2009, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u656114.shtml (data dostępu: 05.06.2012). 
51 „Confira Polêmicas que Marcaram Política Externa no Governo Lula”, BBC, 23.11.2009, 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/11/091120_polemicas_itamaraty_sp.shtml (data 
dostępu: 07.06.2012).  
52 Ibidem. 
53 Ibidem; P. Zychowicz, „Bomby kasetowe w naszych arsenałach”, Rzeczpospolita, 30.05.2008, 
http://www.rp.pl/artykul/141222.html (data dostępu: 04.06.2012).  
54 ONU Deve Promover Diálogo ao Invés de Imposição, diz Lula, Folha, 15.06.2009, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u581054.shtml (data dostępu: 07.06.2012).   
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Inicjatywy prezydenta Luli da Silvy na forum ONZ nie ograniczały się wyłącz-
nie do pozyskania poparcia dla idei poszerzenia składu Rady Bezpieczeństwa. Krytycz-
ne podejście do globalizacji i jej efektu – światowego rozwoju, z którego wykluczone są 
państwa słabiej rozwinięte – stanowiły uzasadnienie dla podjęcia starań o włączenie 
kwestii społecznych, przede wszystkim dążenia do zapewnienia dobrobytu i rozwoju na 
skalę globalną, przypadającą w udziale wszystkim narodom świata, do głównych celów 
organizacji55. Znaczenie rozwoju jako jednej z zasad, na których powinna opierać swoje 
funkcjonowanie ONZ było tradycyjnie podkreślane przez reprezentantów Brazylii 
przemawiających na sesjach Zgromadzenia Ogólnego jeszcze w okresie dyktatury woj-
skowej w latach 60. i 70. O ile po zakończeniu okresu rządów wojskowych odstąpiono 
od uzależnienia kwestii ochrony praw człowieka od stopnia i dynamiki rozwoju pań-
stwa, brazylijskie władze nadal zwracają uwagę na znaczenie rozwoju, przede wszyst-
kim gospodarczego, na utrzymanie światowego pokoju56. Prezydent Lula da Silva 
wskazując kierunki reformy ONZ postulował włączenie do środków dyplomacji pre-
wencyjnej wspieranie rozwoju państw, nawiązując do podobnych propozycji sugerowa-
nych w latach 90. przez ówczesnego sekretarza generalnego organizacji, Boutrosa-
Ghali57.  

Brazylijski prezydent zapewnił sobie również poparcie wielu państw przeciw-
nych amerykańskiej interwencji wojskowej w Iraku w 2003 roku, otwarcie krytykując 
użycie siły bez zgody Rady Bezpieczeństwa. Lula wykorzystał wówczas nadarzającą się 
okazję do powtórzenia brazylijskich propozycji redefinicji kluczowych terminów, prze-
de wszystkim środków przymusu, zawartych w rozdziale VII Karty Narodów Zjedno-
czonych oraz sytuacji legitymizujących użycie siły, aby zwiększyć ich jednoznaczność 
i przejrzystość58. Pomimo trudności, z jakimi spotyka się reforma Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i braku perspektyw na jej szybkie przeprowadzenie, aktywność Brazylii 
w latach 2003-2010 w dyskusji na temat potrzebnych zmian zapewniła państwu większe 
uznanie i prestiż, niż wysiłki zmierzające do uzyskania stałego członkostwa w Radzie 
Bezpieczeństwa. 

 Następną zasługującą na uwagę inicjatywą podjętą przez prezydenta Lulę da Si-
lvę w celu zwiększenia prestiżu Brazylii na arenie międzynarodowej była próba media-
cji w konflikcie bliskowschodnim. Jednym z ważniejszych założeń branych pod uwagę 
przy formułowaniu pozycji i funkcji Brazylii na arenie międzynarodowej była jej rola 
jako mediatora, państwa pośredniczącego w dialogu między krajami rozwijającymi się 
i rozwiniętymi. Jednocześnie brazylijska głowa państwa dążyła do uczynienia z Brazylii 
pośrednika w ważnych konfliktach o znaczeniu ponadregionalnym, a więc przypisania 

                     
55 M.R. Soares de Lima, „A Politica Externa...”, op. cit, s. 15. 
56 M. Herz, „O Brasil e a Reforma da ONU”, Lua Nova: Rrevista de Cultura e Política, No. 46, 
1999, s. 92. 
57 Ibidem, s. 88; M. Soares e Lima, „A Politica...”, op. cit., s. 16.  
58 Ibidem. 
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sobie roli, jaką zarezerwowały dla siebie główne potęgi światowe, po 1989 roku przede 
wszystkim Stany Zjednoczone. Działania podejmowane przez administrację brazylijską 
w celu przełamania impasu izraelsko-palestyńskiego nastąpiły przede wszystkim od po-
łowy 2009 do marca 2010 roku. W lipcu 2009 roku miała miejsce wizyta ministra spraw 
zagranicznych Izraela, Avigdora Liebermana w Brasilii, podczas której izraelski szef 
dyplomacji zaznaczył, że Brazylia może odegrać istotną rolę w procesie pokojowym 
z uwagi na dobre stosunki z Syrią oraz Autonomią Palestyńską59. W listopadzie tego 
samego roku prezydent Lula gościł w odstępie kilku dni izraelskiego premiera Szymona 
Peresa, prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa oraz prezydenta Iranu, 
Mahmuda Ahmadinedżada. Palestyński przywódca zwrócił się do prezydenta Luli 
z prośbą o zaangażowanie Brazylii w proces pokojowy. Jednak już w trakcie wizyty 
Szymona Peresa w Brazylii oraz rewizyty złożonej przez brazylijskiego prezydenta 
w marcu 2010 roku stało się jasne, że izraelskie dążenia skupiły się przede wszystkim 
na przekonaniu południowoamerykańskiego przywódcy do zmiany stanowiska wobec 
irańskiego programu atomowego60. 

 Prezydent Lula nie uległ naciskom USA, aby potępić irański program nuklearny 
i odmówić jakichkolwiek rozmów z irańskim prezydentem do chwili, gdy państwo nie 
wyrazi zgody na poddanie wszystkich instalacji nuklearnych pod nadzór Międzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej w celu zagwarantowania jej wykorzystywania wy-
łącznie do celów cywilnych. Ponadto prezydent Lula zwrócił przywódcom palestyńskim 
i izraelskim uwagę na konieczność zaproszenia Iranu do rozmów w sprawie zakończe-
nia konfliktu bliskowschodniego. Była to propozycja nie do przyjęcia dla Izraela. Szan-
se większego udziału Brazylii w negocjacjach pokojowych wydają się niewielkie. Nie-
wątpliwie uległy dalszemu zmniejszeniu w wyniku kontrowersyjnej, turecko-brazylijs-
kiej inicjatywy z maja 2010 roku.  

Oba państwa podpisały z Iranem umowę w sprawie paliwa atomowego, w wyni-
ku której Islamska Republika miała przekazać Turcji niskowzbogacony uran w zamian 
za ten sam surowiec wzbogacony do 20%, który będzie użyty jako paliwo atomowe61. 
Umowa, która według brazylijskiego szefa rządu miała zapobiec wprowadzeniu kolej-
nych sankcji przeciwko Iranowi i umożliwi ć dalsze rozmowy z państwami zachodnimi 
okazała się nieskuteczna – we wrześniu 2010 roku ONZ wprowadziło kolejne sankcje, 
zaś zgoda Izraela na udział Brazylii w procesie negocjacyjnym jest dziś szczególnie 
nieprawdopodobna. 

                     
59 Lula recibirá en Brasil a los presidentes de Medio Oriente, http://www.ultimasnoticias.com.-
uy/hemeroteca/031109/prints/int06.html (data dostępu: 10.06.2012). 
60 E. Karmon, „Could Brazil Be a Player in the Middle East Process?”, The Jerusalem Post, 
18.03.2010, http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=171242 (data 
dostępu: 10.06.2012).  
61 P. Hafezi, F. Exman, Irã, Brasil e Turquia Assinam Acordo de Troca de Combustível, http://og-
lobo.globo.com/mundo/ira-brasil-turquia-assinam-acordo-de-troca-de-combustivel-3007534 (data 
dostępu: 11.06.2012). 
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Ocena polityki zagranicznej Luli da Silvy  

 Najważniejsze zadania, które wyznaczył swojej administracji w obszarze mię-
dzynarodowym prezydent Lula da Silva wiązały się z przyjęciem i akcentowaniem po-
zycji lidera państw rozwijających się, w szczególności w regionie Ameryki Południowej 
oraz mediatora między państwami biednego Południa i bogatej Północy62. Według Luli 
da Silvy, miało to umożliwi ć spełnienie tradycyjnego dążenia brazylijskich elit do 
umocnienia pozycji państwa w świecie.  

Zwiększony wpływ Brazylii na podejmowanie decyzji dotyczących światowego 
handlu i systemu finansowego zapewniłyby państwu realizację interesu narodowego 
zdefiniowanego jako zagwarantowanie stabilnego rozwoju, przede wszystkim gospo-
darczego, państwa oraz autonomii politycznej63. Polityka zagraniczna pełni w Brazylii 
funkcję instrumentalną wobec potrzeb ekonomicznych, jej specyfika wynika między in-
nymi z faktu, że kwestie bezpieczeństwa, którego zapewnienie jest podstawowym celem 
działań podejmowanych przez podmioty upoważnione do prowadzenia polityki zagra-
nicznej, w największym państwie Ameryki Południowej ustępują potrzebom gospodar-
czym. Wynika to z historii Brazylii, która swoje spory terytorialne z sąsiadami uregu-
lowała na drodze dyplomatycznej i nie licząc tzw. Wojny Potrójnego Sojuszu z XIX 
wieku, uniknęła wojen na swoim terytorium64.  

Z tego względu polityka zagraniczna prowadzona przez rząd oraz Itamaraty bę-
dzie oceniana przede wszystkim pod kątem wynikających z niej korzyści ekonomicz-
nych. Na ocenę działań podejmowanych przez administrację prezydenta Luli da Silvy 
na szczeblu międzynarodowym znaczący wpływ ma również zainteresowanie tym 
aspektem działalności państwowej w Brazylii. Brazylijska opinia publiczna nie jest sze-
rzej zainteresowana zewnętrzną działalnością państwa, chociaż prezydent Lula da Silva 
deklarował, że uczyni z niej instrument wpływający na kształtowanie lepszej samooce-
ny Brazylijczyków, którzy dzięki wzrostowi prestiżu państwa wyzbędą się kompleksu 
narodu postkolonialnego65. 

Grupa, która przygląda się z zainteresowaniem działaniom Itamaraty oraz inicja-
tywom podejmowanym przez głowę państwa, nazywana wspólnotą polityki zagranicz-
nej, obejmuje kongresmenów, przedstawicieli sfery biznesu oraz innych grup interesów, 

                     
62 M. R. Soares de Lima, M. Hirst, „Brazil as an…”, op. cit., s. 27.  
63 Ibidem, ss. 22-24; M. Gawrycki, „Polityka …”, op. cit., s. 65. 
64 M. Kula, Historia Brazylii, Wrocław 1987, ss. 137-138; W. Dobrzycki, Stosunki międzynarodo-
we w Ameryce Łacińśkiej: historia i współczesność, Warszawa 2000, s. 40. 
65 Sala da Imprensa do Ministério das Relações Exteriores, Discurso do Senhor Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, na Solenidade da Abertura do Seminário Brasil-China – 
BNDES – Rio de Janeiro-RJ, 30/04/2001, http://www.itamaraty.gov.br (data dostępu: 
11.06.2012). Więcej na temat wpływu polityki zagranicznej prezydenta Luli da Sily na samooce-
nę Brazylijczyków zob. S. W. Burges, „Auto-estima in Brazil: the Logic of Lula’s South-South 
cooperation”, International Journal, Autumn 2005. ss. 1133-1151.  
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liderów organizacji pozarządowych, środowiska akademickie oraz dziennikarzy66. 
W badaniu z 2001 roku, w którym z członkami tej wspólnoty przeprowadzono wywiad 
na temat celów brazylijskiej polityki zagranicznej oraz interesów, które powinny być 
realizowane, badani wskazali umacnianie pozycji państwa na świecie oraz podejmowa-
nie działań w celu wyeliminowania głównej przeszkody stojącej na drodze rozwoju 
Brazylii, protekcjonizmu handlowego państw rozwiniętych. Zwracano również uwagę 
na negatywne skutki nierówności w globalnym rozwoju gospodarczym i technologicz-
nym państw. Badani wskazywali, że władze powinny skupić się na kwestiach handlo-
wych, promując przede wszystkim rozwój handlu w Ameryce Południowej, zabiegając 
o usprawnienie funkcjonowania Mercosur, a także biorąc aktywny udział w negocja-
cjach na temat liberalizacji handlu na forum międzynarodowych instytucji67. Można do-
strzec, że wskazane obszary działalności są zbieżne z inicjatywami podejmowanymi 
przez prezydenta Lulę da Silvę – dążenia do rewitalizacji Mercosur i przeciwstawienia 
się propozycjom krajów rozwiniętych zaakceptowania rozwiązań niekorzystnych dla 
dużego eksportera artykułów rolnych w ramach negocjacji Rundy Doha spotkały się 
z pozytywnym przyjęciem w kraju. Więcej krytyki wzbudziły relacje amerykańsko-
brazylijskie oraz rozwój kontaktów handlowych z Chinami. Część przedsiębiorców, 
przede wszystkim z najbardziej uprzemysłowionego regionu São Paulo, negatywnie od-
niosła się do niepowodzenia negocjacji na temat utworzenia Strefy Wolnego Handlu 
Obu Ameryk i osłabienia dynamiki kontaktów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi 
na korzyść współpracy z Chinami. Prezydentowi zarzucano, że handel z Chińską Repu-
bliką Ludową ze względu na profil eksportu i importu zagraża rozwojowi brazylijskiego 
przemysłu i sprowadza państwo do roli dostawcy surowców68.  

Polityka zagraniczna brazylijskiego prezydenta w latach 2003-2010 oceniana jest 
pozytywnie, jednak należy pamiętać, że pewne posunięcia wzbudzały kontrowersje nie 
tylko poza Brazylią, ale również wśród społeczeństwa, bądź też tej części społeczeń-
stwa, która z zainteresowaniem śledziła międzynarodowe działania swoich władz. Po-
dejście do kwestii łamania praw człowieka, relacje z Iranem, próby mediacji konfliktów 
międzynarodowych i przede wszystkim stosunek do Stanów Zjednoczonych spowodo-
wały, że polityka zagraniczna prezydenta doprowadziła do polaryzacji społecznej. 
Obecnie można mówić o podziale na neoliberałów, którzy wskazują na politykę prezy-
denta Cardosy jako prowadzoną zgodnie z interesem narodowym oraz zwolenników 
podejścia rozwojowego, popierających działania Luli da Silvy zmierzające do zbliżenia 
z państwami rozwijającymi się69. 

W ciągu ośmioletnich rządów prezydenta Luli da Silvy nie udało się zrealizować 
wszystkich celów polityki zagranicznej, jednak pomimo istniejących kontrowersji moż-

                     
66 A. de Souza, A Agenda Internacional do Brasil: um Estudo sobre a Comunidade Brasileira de 
Politica Externa, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, s. 3. 
67 Ibidem, s. 4. 
68 H. Altemani de Oliveira, „Brasil e China…”, op. cit., ss. 102-103. 
69 M. Hirst, „Strategic Posture Review: Brazil”, World Politics Review Report, s. 4. 
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na mówić o sukcesie, jaki odniosła brazylijska głowa państwa na arenie międzynarodo-
wej. Szanse Brazylii na przyjęcie do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa 
w najbliższych latach nie są wysokie, państwo umocniło jednak swoją pozycję i prestiż 
na arenie międzynarodowej, przede wszystkim dzięki zwiększonej, w porównaniu do 
swego poprzednika, aktywności prezydenta Luli da Silvy na licznych forach regional-
nych i światowych. Przykładem może być umacniająca się pozycja Brazylii w Ameryce 
Południowej oraz w Światowej Organizacji Handlu. Z coraz większym zainteresowa-
niem spotykają się rozmowy przywódców Brazylii, Rosji, Indii Chin oraz RPA, którzy 
dążą do wpływu na reformę i kształtowanie światowego systemu finansowego.  Najbar-
dziej charakterystyczną cechą polityki zagranicznej Brazylii pod rządami Luli da Silvy 
jest jej dywersyfikacja, która przyniosła państwu wymierne korzyści, przede wszystkim 
znaczącą poprawę bilansu handlowego związanego z ekspansją brazylijskiego eksportu 
do takich państw jak Chiny, Wenezuela, Iran czy kraje Ligi Arabskiej. Jednocześnie 
dobre relacje z prezydentami Fidelem Castro, Hugonem Chavezem czy Mahmudem 
Ahmadinedżadem wzbudzały krytykę w kraju i na świecie. Prezydent Lula jednak, py-
tany o kontakty z autorytarnymi przywódcami państw, odpowiada prostolinijnie, pod-
kreślając po raz kolejny swoją wizję prowadzenia polityki zagranicznej: „rozmawiam 
z każdym i jestem przyjacielem wszystkich. Mam zamiar rozmawiać z każdym i być 
przyjacielem wszystkich”70. 
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