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Úvod
Španělsko a Latinská Amerika jsou dva vzájemně propojené regiony již od konce 15. století,
kdy začala dlouhá éra španělské kolonizace Jihoamerického kontinentu. Během tohoto
období se začala formovat tato kulturní, jazyková, náboženská či politická provázanost, jenž
vedla k ideji společného označení těchto dvou regionů jako Iberoamerika. Ačkoliv
Španělsko postupem času ztratilo všechny své kolonie, iberoamerická kultura přetrvala jak
v zemích na latinskoamerickém kontinentu, tak v samotném Španělsku, potažmo
Portugalsku. Zachovala se však jistá kontinuita vzájemných vztahů, na kterou se Španělé od
počátku 20. století snaží navázat a tvoří z Latinské Ameriky prioritu svých zahraničních
politických aktivit. Důležitým milníkem jsou v tomto integračním procesu autoritářské
režimy, respektive jejich pády a období následující po nich. Právě éra po konci diktátorských
režimů jak ve Španělsku, tak v Latinské Americe dopomáhají k navázání vzájemného
dialogu a ekonomické či politické kooperaci.
Tyto skutečnosti jsou i klíčovými faktory při výběru tématu mé bakalářské práce. Zajímalo
mě, jak je možné, že jedna země dosahuje tak znatelného vlivu na jeden celý kontinent a
postupem času ovlivňuje zahraniční politiku jedné z největších nadnárodních organizací.
Zároveň pomocí vzájemných vztahů posiluje působení a postavení této nadnárodní
organizace v Latinské Americe. Jako další důvod mě zajímal poměrně markantní rozdíl mezi
pojetím zahraniční politiky vůči Latinské Americe za jednotlivých vlád, ať už to bylo
centristická UCD, levicová PSOE či lidovcová PP v kontrastu s frankistickým pojetím té
samé problematiky.
Z časového hlediska se zaměřím na poměrně dlouhý časový úsek, a to od počátku
frankistického režimu až po konec druhého volebního období PP v roce 2004. Klíčovými
událostmi v tomto období jsou právě zmiňovaný pád frankismu v roce 1975, integrace do
NATO v roce 1982, do Evropských společenství v roce 1986 a uspořádání prvního
Iberoamerického summitu v roce 1991 při příležitosti oslav pětistého výročí od objevení
latinskoamerického kontinentu.
Tato práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat určité faktory, které ovlivňují zahraniční
politiku Španělska vůči Latinské Americe po pádu frankismu a přechodu k demokracii. Mojí
výzkumnou tezí je tedy otázka: Do jaké míry ovlivňují změny vládnoucí strany ve Španělsku
zahraniční politiku vůči Latinské Americe? Jak se změna vládnoucí strany promítne
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v proměně národní orientace a do jaké míry ovlivní tuto proměnu integrace do NATO,
potažmo ES/EU? Na podporu mé hypotézy poskytnu komparaci dvou zásadních období,
prvním je období vlády PSOE premiéra Felipe Gonzáleze mezi lety 1982 až 1996, na které
navazuje vláda PP premiéra José Marií Aznara mezi lety 1996 až 2004. V práci využívám
především zdroje ve španělském jazyce z důvodu nedostatečné literatury v jazyce českém a
také z důvodu větší odbornosti španělské literatury. Čerpám zejména z literatury předních
odborníků na danou problematiku, tedy z policy paperů a odborných článků autorů jako jako
Celestino del Arenal, Carlos Malamud, Esther Barbé nebo Joaquín Roy. Dále z literatury
vycházející pod výzkumnými instituty jako Real Instituto Elcano nebo Fundación Carolina,
které se také zabývají problematikou vztahů mezi Španělskem a Latinskou Amerikou.
Po vymezení terminologické části se na začátku práce zabývám vývojem iberoamerické
kultury během období kolonizace a prvních režimů po konci této éry, tedy diktátorským
režimem generála Primo de Rivery a následnou První Španělskou republikou, která
předchází éře generála Francisca Franca. Frankistickému období věnuji celou jednu kapitolu
z důvodu zasazení následujících událostí do kontextu a také z důvodu kontrastu mezi
frankismem a demokratickým Španělskem z hlediska zahraniční politiky. V následující
kapitole se zabývám obdobím, kdy Španělsko přechází k demokracii a pokládá základy pro
vztahy s Latinskou Amerikou včetně etablování se na světové scéně jako významný aktér a
ve kterém byly položeny základy několika zásadním institucím. V poslední kapitole
představuji komparativní studii mezi dvěma obdobími rozdílných vlád, tedy PSOE a
následně PP, ve kterých sleduji proměny jak zahraniční politiky, tak národní identity a
směru, kterým se politika vůči Latinské Americe ubírá.

3

1. Vývoj vztahů mezi Španělskem a Latinskou Amerikou
1.1.

Teoretický rámec

Pro lepší pochopení zkoumané tematiky je potřeba se nejprve seznámit
s klíčovými teoretickými pojmy, které definují vztahy mezi hlavními aktéry
této práce, tedy vztahy nejen mezi Španělskem a Latinskou Amerikou, nýbrž
také vztah Španělska ke Spojeným státům americkým a k Evropským
společenstvím, potažmo k Evropské unii a jednotlivým členským státům.
Pojmy, které představím, pomáhají lépe znázornit vývoj a proměny španělské
zahraniční politiky v průběhu zkoumaného období. Tyto pojmy vycházejí ze
španělské terminologie v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, proto
jsem se rozhodl pro ponechání jejich názvu ve španělském jazyce, český
překlad by mohl pozměnit jejich význam. Zmiňované pojmy relevantní pro
tuto práci jsou tři, a to iberamericanidad, atlantismo a europeidad. Tyto
pojmy se začínají objevovat již za režimu Francisca Franca, naplno se však
rozvinuly po přechodu k demokratickému režimu a uvolnění vztahů
s ostatními světovými zeměmi. Významem těchto pojmů se zabýval
především španělský odborník na zahraniční politiku Španělska, Celestino de
Arenal a politolog Roberto Mesa. Mesa měl na definování zahraniční politiky
po pádu Francova režimu zásadní podíl, jelikož vymezil 4 základní směry
neboli linie, kam se španělská zahraniční politika orientuje. Tyto linie jsou
čtyři, a to Latinská Amerika, Severní Afrika, Středomoří a Evropa 1. Zde na
něj navazuje Arenal, který přiřazuje k jednotlivým liniím zmiňované pojmy,
tedy iberamericanidad, atlantismo a europeidad2.
Pojmem iberoamericanidad tedy Arenal vymezuje vztahy mezi Španělskem
a Latinskou Amerikou, respektive zeměmi, které sdílejí společnou historii.
Toto pojmenování vychází z názvu Iberoamerika, které označuje identitu
Španělska vůči svým bývalým koloniím na území Jižní Ameriky a také

1

MESA, Roberto, 1982. La política exterior en la España democrática. Revista de Estudios Internacionales
[online]. (3), 62 [cit. 2019-03-17]. ISSN 0210-9794. Dostupné z:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2493948.pdf
2
DEL ARENAL, Celestino, 2004. El papel de España en las Cumbres iberoamericanas. Boletín Elcano [online].
Real Instituto Elcano, (48), 24 [cit. 2019-03-17]. ISSN 1696-3326. Dostupné z:
http://biblioteca.ribei.org/682/1/DT-037-2004-E.pdf
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k Portugalsku, se kterými Španělsko sdílelo hispánskou kulturu, území nebo
politické smýšlení. Označuje se tak také zaměření španělské zahraniční
politiky na státy ležící na kontinentu Jižní Ameriky.
Atlantismo je označení pro vztahovou linii mezi Španělskem a Spojenými
státy americkými. Jsou tak označovány vztahy jak se samotnými Spojenými
státy v rámci vzájemných dohod, tak vztahy globální zejména v rámci
mezinárodní spolupráce v Severoatlantické alianci (NATO).
Poslední pojem, se kterým se setkáváme, je europeidad. Tento koncept
vymezuje evropskou identitu Španělska a jeho vztahovou linii k jednotlivým
evropským státům. Stejně jako u atlantismo je tato linie rozdělená na vztahy
bilaterální, které se zaměřují především na vztahy se členskými státy
Evropské unie (Francie, Německo, Velká Británie), tak na vztahy v rámci
tehdejších Evropských společenství, respektive dnešní Evropské unie3.
Tyto pojmy, symbolizující zmiňované linie, se ve španělské zahraniční
politice velice často prolínají a jsou také často důvodem různých proměn a
neshod ve formování a přístupu k této tematice. V následujících řádcích bude
více dopodrobna rozebrána jejich relevance vzhledem ke zkoumanému
tématu, tedy jak se měnila a vyvíjela španělská zahraniční politika vůči
Latinské Americe.

1.2.

Počátky vzájemných vztahů

Počátku vztahů obou zkoumaných aktérů sahají až do poměrně daleké
historie, když se španělští dobyvatelé vylodili na Jihoamerickém kontinentu,
a nastalo dlouhé období kolonizace tohoto území. V tomto období se také
začaly formovat počátky iberoamerické kultury. Španělé měli veliký vliv na
tamější obyvatelstvo, které se si začalo přivykat na španělskou kulturu, jazyk
a myšlení. Začala se tedy objevovat jakási provázanost mezi těmito dvěma
kulturami, které se začínají označovat jako hispánská či iberoamerická

3

DEL ARENAL, Celestino, 2011. Política exterior de España y relaciones con América Latina:
Iberoamericanidad, europeización y atlantismo en la política exterior española. Madrid: Fundación Carolina,
s. 156-8. ISBN 978-84-323-1486-5.
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kultura. Španělé viděli v tomto regionu značný obchodní a ekonomický
potenciál a začali zde utužovat své vazby a plánovat své záměry 4.
Po pádu koloniální říše, která se datuje kolem přelomu 19. a 20. století5 se
začínají měnit poměry jak v zemích Latinské Ameriky, tak v samotném
Španělsku. Odkaz na Španělsko však zůstává v zemích Latinské Ameriky
velice znatelný, ovšem ne vždy v pozitivním slova smyslu. Je zde patrný dvojí
rozměr, jeden na španělské kolonialisty pohlíží jako na velice silného
ekonomického partnera, který má nemalé slovo i v Evropě a vidí v něm
potenciál na vzájemnou pomoc, kdežto druhý pohled poukazuje na období,
kdy Španělé vymýtili většinu domorodé kultury a v zásadě svým agresivním
dobyvatelským chováním smazali odkaz obyvatel, kteří na tomto kontinentě
žili6.
Pro tuto práci bude zásadní zasadit vývoj vztahů mezi zkoumanými aktéry do
historického kontextu po skončení koloniální etapy, kdy Španělsko prošlo
dvěma diktátorskými režimy a položily se zde základy vzájemných vztahů.
Ačkoliv se v této práci hodlám věnovat převážně období po pádu Francova
režimu, je důležité pro pochopení problematiky uvést i historický kontext,
který zahrnuje právě tato zmiňovaná období.
Generál Miguel Primo de Rivera, španělský diktátor v letech 1923 až 1930,
byl velice podstatnou personou ve smyslu navázání na tzv. hispánskou
kulturu7. Ačkoliv se jednalo o diktátorský režim, Riverova vláda kladla veliký
důraz na zahraniční politiku, kde byl hlavní prioritou region Latinské
Ameriky. V tomto období se také poprvé objevila myšlenka na sjednocení
4

ROY, Joaquín, 2012. Spain: foreign relations and policy. The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series
[online]. University of Miami, (2), 5-6 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z:
http://aei.pitt.edu/43443/1/Roy_SpainForeignRelations.pdf
5
Za klíčový se považuje rok 1898, kdy Španělsko ztratilo své dvě poslední kolonie, a to Kubu a Portoriko,
které připadly Spojeným státům americkým.
6
DEL ARENAL, Celestino, 2004. El papel de España en las Cumbres iberoamericanas. Boletín Elcano [online].
Real Instituto Elcano, (48), 24 [cit. 2019-03-17]. ISSN 1696-3326. Dostupné z:
http://biblioteca.ribei.org/682/1/DT-037-2004-E.pdf
7
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zemí Latinské Ameriky pod jednu mezinárodní organizaci, kde by Španělsko
mělo vedoucí roli a stalo se tak pomyslným spojovacím mostem mezi
Evropou a Latinskou Amerikou8. Přestože tato myšlenka za Riverovy vlády
nebyla zrealizována, jedná se o důležitý moment, během něhož si země
Latinské Ameriky začínají uvědomovat obnovenou pozornost ze strany
Španělska a viditelný zájem o navázání vztahů. Zároveň se jedná o moment,
kdy se do španělské zahraniční politiky natrvalo zakotví region Latinské
Ameriky jako prioritní zájmová oblast.

1.3.

Zahraniční politika během frankismu
Druhou podstatnou etapou je období frankismu, které ve Španělsku panovalo
mezi lety 1939 až 1975. Režim nastolený generálem Franciscem Francem měl
za následek postupný úpadek zájmu o Latinskou Ameriku, respektive stále
zůstávala jako prioritní oblast, nicméně často byla pouze nástrojem
k dosažení nějakých jiných cílů. Příkladem může být Španělská občanská
válka, při které republikánští zastánci využívali zahraniční politiku vůči
Latinské Americe pouze jako součást propagandy9.
Španělsko se po skončení občanské války záhy dostalo do dalšího konfliktu,
světem začala hýbat Druhá světová válka, v níž sice Španělsko nehrálo tak
důležitou roli, nicméně jeho účinkování v tomto celosvětovém konfliktu
zásadně ovlivnilo následující dění v zemi. Franco totiž nadále sympatizoval
a spolupracoval s fašistickými lídry Hitlerem a Mussolinim10, v nichž viděl
inspiraci a vzor pro svoje vládnutí a nabídl jim vojenskou pomoc na území
Afriky. Dopad těchto činů byl znatelný po skončení války. Franco si
uvědomil, že spolupráce s fašisty byla chyba a chtěl najít nové spojence mezi

8
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9
GARCÍA, Hugo, 2009. La propaganda exterior de la República durante la Guerra Civil. Mélanges de la Casa
de Velázquez [online]. (39), 215-240 [cit. 2019-04-05]. ISSN 2173-1306. Dostupné z:
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vítěznými zeměmi, jako Velká Británie či Francie nebo Spojené státy.
Zároveň však ve Španělsku nadále udržoval fašistické myšlení a dostal tak
Španělsko do hluboké krize, jak ekonomické, tak sociální, kdy mnoho
obyvatel nemělo přístup k základním potravinám a proti anti – systémovým
odpůrcům byly pořádány četné razie a policejní pronásledování.
Toho si formující se světová společnost nemohla nevšimnout a odmítla žádost
o vstup Španělska do tehdy nově vzniknuvší OSN. Státy OSN se dokonce
shodly na tom, aby veškeré země stáhly své diplomaty ze španělského území
a uvalily na ně obchodní embargo. Prezident Roosevelt například ve své
zprávě tehdejšímu diplomatovi na území Španělska Normanu Armourovi
prohlásil, že vítězství nad Německem znamená konec nacistických a jemu
podobných ideologií a v Organizaci spojených národů tak není místo pro
někoho, kdo má vládu založenou na fašistických základech11.
Španělskem po neúspěšném začlenění do Evropských institucí zmítala čím
dál tím horší krize, paradoxně se ale změnil pohled frankistické vlády na
spolupráci se zeměmi Latinské Ameriky. Po neúspěšné integraci do OSN
nebo vynechání z Marshallova plánu se Franco obrátil na Jihoamerický
kontinent. Ani tam ale tehdejší diktátor nenašel tak velkou podporu, jakou by
si představoval. 9 zemí ve Španělsku v tu dobu vůbec nemělo diplomatické
zastoupení a dalších 7 zemí po vyzvání OSN diplomaty stáhlo. Zbyly tak
pouhé 3 země, které odmítly mezinárodní výzvu o přerušení diplomatických
vztahů s frankistickým Španělskem, a to El Salvador, Dominikánská
republika a Argentina12. Humanitární pomoc nakonec byla vyjednána
s Argentinou, kde byl, stejně jako ve Španělsku, také diktátorský režim
generála Juana Peróna a vzájemné sympatie obou diktátorů značně
napomohly vyjednávání.

11

ESPADAS BURGOS, Manuel, 1987. Historia General de España y América. Tomo XIX-2. La época de Franco.
2. Madrid: Ediciones Rialp, s. 302. ISBN 84-321-2359-5.
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Obchodní dohoda s Argentinou z roku 194713 by se tedy dala označit jako
první bilaterální smlouva, kterou Španělsko uzavřelo se zemí Latinské
Ameriky po konci kolonialistického období. Zároveň bývá tento moment
označován jako počátek výše zmiňovaného konceptu iberoamericanidad,
tedy směřování španělské zahraniční politiky k regionu Latinské Ameriky.
Nahrazuje se tak částečně pojem hispanidad, který popisuje spíše kulturní
provázanost obou aktérů, pojem iberoamericanidad je přesnější a vhodnější
pro popis vzájemných diplomatických či ekonomických vztahů. Také se
soustředí pouze na region Latinské Ameriky, jenž je tématem této práce.
Svůj záměr více se soustředit na země Jihoamerického kontinentu dokazoval
Franco také vznikem několika institucí, jejichž agenda byla zaměřena pouze
na tento region. Příkladem uvedu Consejo de la Hispanidad, radu založenou
již roku 1940, která ovšem sloužila zpočátku pouze k propagandistickým
účelům. O 5 let později byla tato instituce reorganizována, její jméno bylo
změněno na Instituto de Cultura Hispánica a zastřešovala především kulturní
vztahy, nikoliv diplomatické 14. Tento institut však byl postupem času
upozaděn, přestal být podporován státem a krátce po Francově smrti zaniká.
Podstatně důležitější organizace začala vznikla taktéž v roce 1945, a to
Comunidad Hispánica de Naciones. Původně to byl pouze projekt
španělského ministra zahraničí Alberta Martína Artaja, který navrhoval
oprostit se od myšlenky hispanidad, a ve které viděl pouze jazykovou
provázanost, ne však diplomatický vztah a požadoval změnu tohoto
konceptu15. Za tímto účelem se v průběhu let tento projekt zrealizoval a
počátkem 50. let vznikla stejnojmenná instituce. Nejpodstatnější myšlenkou
je opět utvořit ze Španělska pomyslnou spojnici mezi oběma kontinenty, tedy
Evropou a Jižní Amerikou.
Padesátá léta byla obecně pro frankistické Španělsko nejdůležitějším
13

V roce 1948 se uzavřela oficiální smlouva mezi Španělskem a Argentinou o humanitární spolupráci, která
se nazývá Protocolo Franco-Perón. Měla však velmi krátké trvání, v roce 1949 již byla zrušena, viz DEL
ARENAL (2011), s. 44-45.
14
ABELLÁN, José Luis a Antonio MONCLÚS, 1989. El Pensamiento español contemporáneo y la idea de
América. Barcelona: A.I.E.T.I., s. 129-136. ISBN 84-765-8143-2.
15
DEL ARENAL (2011), s. 39-45.
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obdobím v mnoha směrech. Postupně docházelo k odizolování Španělska od
zbytku světa a obnovení kontaktu či spolupráce s ostatními světovými
zeměmi, a především těmi evropskými. Franco četnými ústavními změnami16
navodil přesvědčení, že Španělsko už nemusí být považováno za tvrdý
diktátorský režim a v roce 1950 podalo na OSN žádost o odstranění embarga.
Tato žádost byla s výjimkami přijata, byly opět uvolněny hranice, uskutečnil
se návrat diplomatů do Madridu a Španělsko opět mohlo volně obchodovat
s ostatními zeměmi. Nemalou měrou k odizolování přispěly také Spojené
státy, které hledaly proti komunistické spojence a ve frankistickém Španělsku
viděly ideálního partnera. V roce 1953 podepsalo Španělsko a USA
vzájemnou dohodu označovanou jako Pactos de Madrid 17, jejímž cílem byla
vzájemná ekonomicko – vojenská pomoc. V zásadě se jednalo o prostou
výměnu, USA poskytlo Francovi nemalou částku peněz a surovin výměnou
za možnost vybudování vojenských základen na území Španělska. Tato
smlouva je také první bilaterální smlouvou mezi oběma aktéry a odborníci
označují tento moment za začátek konceptu atlantismo18, tedy za začátek
spolupráce a navázání vztahů mezi USA a Španělskem.
Španělsko se tedy nacházelo ve velice komfortní pozici, bylo opět přijato
světovými velmocemi, dostalo finanční injekci od Spojených států, se
kterými také vylepšilo vztahy a roku 1955 bylo navíc přijato oficiálně do
OSN19. Tyto fakty vedly k tomu, že se mohla frankistická vláda věnovat
jiným aspektům politiky, především pak zahraniční politice. Vůči Latinské
Americe byl zvolen opět nový přístup. Po vstupu do OSN se španělské vládě
vnukla myšlenka založení celosvětové mezinárodní organizace, pod jejíž

16
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hlavičkou by spolupracovali iberoamerické státy, například po vzoru Ligy
arabských států či zmíněné OSN. Za touto myšlenkou stál opět ministr
zahraničních věcí Martín Artajo, který přednesl návrh na vytvoření
organizace zvané Unión Iberoamericana de Pagos20. Jak už se ovšem stalo
v minulosti, ani tentokrát tento projekt nebyl zrealizován. Došlo tak pouze
k upravení agendy již existující Comunidad Hispánica de Naciones, pod
kterou začaly vznikat různé orgány zaměřené na jednotlivá odvětví zahraniční
politiky vůči Latinské Americe (ekonomika, diplomacie, kultura, atd…)21.
Podstatnou událostí z tohoto období je také přijetí Španělska do organizace
OSN, jež se zabývala ekonomickou spoluprací se zeměmi Latinské Ameriky
a Karibiku nazývaná Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Vše tedy naznačovalo, že Španělsko je na ideální cestě k tomu stát
se vedoucím aktérem v rámci celosvětových vztahů s Latinskou Amerikou,
stal se však pravý opak.
Ukázalo se, že ministr Martín Artajo byl nesmírně důležitým prvkem
v záležitostech zahraniční politiky. Po jeho vynuceném odchodu v roce 1957
se Španělsku nepodařilo navázat na směr, kterým se jejich zahraniční politika
ubírala. Opět se stala pouze jakýmsi nástrojem k popularizování vlády a ve
skutečnosti nepodnikala žádné výrazné kroky ke zlepšování vztahů.
Mezinárodní vztahy se naopak zhoršovaly rozhodnutími, která Franco činil.
Například podpořením Kuby po Castrově revoluci a sympatizováním s jeho
režimem se rapidně zhoršily vztahy s USA, které podepsaly se Španělskem
dohodu na základě vzájemné antipatie vůči komunismu 22. Ačkoliv se jednalo
o diametrálně odlišnou ideologii, Francovi se poměrně zamlouvalo Castrovo
řízení státu. Tím však ohrozil nejen vztahy s USA, nýbrž i s mnoha zeměmi
Latinské Ameriky, které začaly pochybovat o možné kooperaci se
Španělskem. Důkazem toho je například znemožnění vstupu Španělska do
20
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nově vzniklé obchodní organizace Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), kdy se mnoho latinskoamerických zemí vyhradilo proti
vstupu Španělska právě na základě zneužívání zahraniční politiky pouze ve
svůj prospěch a sympatiemi k Fidelu Castrovi23. Tím se otevřela cesta na
jihoamerický trh Spojeným státům, což bude poměrně zásadní pro události
v následujících letech.
Konec Francova období tak v zásadě symbolizuje celý jeho mandát a rozvoj
iberoamerických vztahů. Ačkoliv bylo oficiálně pro Španělsko klíčové a
prioritní upevnit a rozšířit vzájemné vztahy v regionu, doopravdy se tak dělo
pouze výjimečně v 50. letech. Po zbylé období nebyl využit potenciál, který
Latinská Amerika nabízí a kampaně, které Španělsko vůči latinskoamerické
zahraniční politice vedlo, sloužily víceméně k propagandě a legitimizaci
režimu. Staly se nástrojem, který nebyl řádně využitý. Přestože padlo mnoho
návrhů a bylo vytvořeno značné množství projektů na integraci států Latinské
Ameriky a Španělska do společné nadnárodní organizace, tak nikdy nebyl
žádný z nich realizován. Jedinou smlouvou tak stále zůstává Protocolo Franco
– Perón z roku 194824.

23
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2. Přechod k demokracii

Španělsko se po konci režimu generála Franca ocitá v nejdůležitějším období
své novodobé historie, které se španělsky označuje jako transición a la
democracia, což lze přeložit do češtiny jako přechod k demokracii. Toto
období se vymezuje mezi lety 1975 až 1986, tedy od pádu diktátorského
Francova režimu až po konec první socialistické vlády Felipe Gonzáleze.
Tento časový úsek je pro Španělsko klíčový zejména ustálením stabilního
demokratického režimu, který otevírá nespočet nových možností v mnoha
oblastech, především pak v oblasti zahraniční politiky25.
Uvolnění prostředí znamená pro Španělsko také uvolnění mezinárodních
vztahů, změnu pohledu na tuto zemi jak v Evropě, tak částečně i ve Spojených
státech, potažmo v Latinské Americe. Období přechodu k demokracii je
možné rozdělit na několik etap, které se od sebe výrazným způsobem liší,
hlavně v pojetí zahraniční politiky vůči státům na jihoamerickému kontinentu
a k Latinské Americe jako celku. V zásadě se tato období dělí podle přístupu
jednotlivých vlád a podle idejí předsedů vlády, kteří se v daném úseku
vystřídali čtyři.

2.1. Zakotvení linie iberoamericanidad v zahraniční politice za vlády
Adolfa Suáreze
Po neúspěšném pokusu frankisty Carlose Arias Navarra pokračovat
v předešlém režimu, takzvaném frankismu bez Franca 26, se po necelém roce
dostává k moci poměrně neznámý politik Adolfo Suárez z centristické strany
UCD27. Suárez byl doslova vybrán španělským králem Juan Carlosem I. jako
nový předseda vlády, a ačkoliv se nabízelo mnoho vhodnějších kandidátů,
nový španělský král vložil důvěru právě do Adolfa Suáreze. Přes četnou

25
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kritiku španělských obyvatel se nakonec tento krok ukázal jako klíčový nejen
pro rozvoj demokracie, ale i pro obnovení vztahů s Latinskou Amerikou.
Suárez dokázal během jediného roku velice sofistikovanou formou
reformovat frankistické nedemokratické instituce a zasadil se pomocí řady
zákonů28 a ústavních změn o přechod na demokratický režim 29. Tento proces
byl zakončen přijetím první španělské demokratické ústavy v roce 1978.
Z hlediska zahraniční politiky je velice podstatný článek 56, který se zabývá
funkcí samotného krále. Tento článek pasuje španělského krále do role
jakéhosi hegemona, nebo lépe řečeno hlavního představitele v rámci
španělských mezinárodních vztahů a speciální důraz je kladen zejména na
vztahy se zeměmi se vzájemnou historií30. To znamená převážně země
Latinské Ameriky a symbolizuje to tak směr, kterým se chce španělská
zahraniční politika za vlády Adolfa Suáreze ubírat. Ukazuje se také, že nová
zahraniční politika bude definována iberoamerickou identitou, to znamená
identitou iberoamericanidad a zakomponování této funkce španělského krále
do ústavy je jedním z prvních kroků pojatých k naplnění role Latinské
Ameriky jako ústřední bod zahraniční politiky.
Jak jsem zmínil výše, Latinská Amerika byla za vlády Adolfa Suáreze jednou
z nejvyšších priorit v rámci zahraniční politiky. Dokazuje to několik
zásadních kroků, které byly za tímto účelem podniknuty a také je zde velice
patrný znatelný rozdíl oproti frankistickému pojetí zahraniční politiky vůči
Latinské Americe. Jedním z největších rozdílů bylo koncepční, respektive
strategické pojetí latinskoamerické zahraniční politiky. Bylo jasně
definováno proč se chce Španělsko zajímat o tento region, jakým způsobem

28
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proběhne navázání vztahů a za jakým účelem proběhnou následná jednání
s konkrétními latinskoamerickými státy31.
Na rozdíl od Francovy vlády, která pouze slibovala, ale veskrze nepodnikla
žádné konkrétní kroky, ta Suárezova činila přesně naopak. Zatímco Franco
nikdy nepodnikl jedinou návštěvu zahraničního státu, jak Adolfo Suárez, tak
samotný král Juan Carlos I. nebo ministr zahraničních věcí Marcelino Oreja
v rámci své kampaně navštívili osobně nespočet zemí za účelem navázání
kontaktu a mezi země, do nichž podnikly zmínění představitelé diplomatické
schůzky, lze započíst i nemalý počet zemí z Jihoamerického kontinentu 32. Za
nejzásadnější návštěvu lze považovat jednání v Mexiku, ze kterého vzešla
velice důležitá vzájemná smlouva s touto zemí. Tato smlouva byla důležitá
z několika důvodů. Prvním bylo samotné navázání kontaktu s Mexikem, tedy
se zemí, která oficiálně nepovažovala frankistické Španělsko za legitimní stát,
za legitimní považovala předchozí Druhou španělskou republiku 33. Přerušila
také veškeré vzájemné diplomatické vztahy, což znamenalo stáhnutí
diplomatů a zrušení ambasád v obou zemích. Podpisem této bilaterální
dohody o vzájemné spolupráci se však situace změnila, přerušené vztahy byly
obnoveny a Španělsko tak vyslalo jasný signál, že je připraveno jednat
s každou latinskoamerickou zemí a jeho zájem o iberoamerickou kulturu a
vzájemnou spolupráci je nyní velice prioritní záležitostí.
Jedním z dalších faktů dokazujících, že Suárezova vláda prosazuje jako jednu
z hlavních priorit vzájemnou integraci iberoamerických kultur, týkajících se
zemí Pyrenejského poloostrova a zemí na Jihoamerického kontinentu, byla
idea utvoření jakési nadnárodní organizace spojující právě tyto země, tedy
země sdílející iberoamerickou identitu a kulturu. Tato myšlenka vznikla již
za Francova období, když byly založeny instituce jako Consejo de
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Hispanidad a především Comunidad Hispánica de Naciones34. Nová vláda se
však chtěla co nejvíce odlišit od frankistických pořádků a zavedených věcí,
proto došlo ke změně pojetí těchto institucí. Ačkoliv se na první pohled může
zdát následující změna jako nevýrazná či málo důležitá, pravdou je pravý
opak. Tento krok ke změně vysílá jasný signál vůči latinskoamerickým
zemím, že španělská vláda hodlá pojmout diametrálně jiný přístup, než vláda
předchozího režimu a otevírají tak dveře pro vzájemnou kooperaci. Zmíněná
změna tak opouští Francův koncept hispanidad a nahrazuje ho nový koncept
iberoamericanidad, s čímž souvisí i změna a reorganizace daných institucí35.
Vedoucí institucí v tomto ohledu se stává Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN) ze začátku fungovala pouze
jako koncept, který se měl postupem času zrealizovat do fungující organizace.
Základní charakteristikou CIN je idea nadnárodní organizace, ve které by
vzájemně kooperovaly země s identitou iberoamericanidad. Pro tento účel
bylo španělskou vládou vymezeno několik styčných bodů, které jasně
definovaly úlohy, cíle a strategii, nebo lépe řečeno, směr, kterým by se měla
vzájemná

spolupráce

ubírat.

Jak

už

jsem

zmínil

výše,

jedním

z nejdůležitějších faktorů byla úloha krále jakožto hegemona vzájemných
vztahů. Další důležitou postavou byl ministr zahraničních věcí ve vládě
Adolfa Suáreze, Marcelino Oreja y Aguire, který značnou měrou pomohl
vymezit zmiňované strategie zahraniční politiky Španělska, zejména pak tuto
latinskoamerickou část36.
2.1.1. Formulace strategií pro zahraniční politiku vůči Latinské Americe

Nová zahraniční politika se v zásadě opírala o pět základních bodů, které
položily základ pro budoucí zahraniční politiku všech následujících vlád i

34
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přesto, že každá vláda pojala jednotlivé body s rozdílnou důležitostí a četnými
změnami.
První bod byl formulován jako pomoc rozvoje demokratických režimů
v latinskoamerických zemích a obrana základních lidských práv 37. Toto je
jeden ze základních rozdílů nové španělské éry oproti frankismu. Rozvoj a
obrana demokracie, potažmo lidských práv by za éry generála Franca vůbec
nebyl na pořadu dne. Tento bod také vyplývá z prostředí, ve kterém se oba
aktéři nacházely. Jak ve Španělsku, tak ve většině latinskoamerických zemích
docházelo

v sedmdesátých

letech

minulého

století

k přechodu

na

demokratické režimy. Skutečnost, že ve Španělsku probíhá přechod
k demokracii se tak stalo jakýmsi impulzem či inspirací pro latinskoamerické
země, aby tento proces podstoupily také38.
Mnoho zemí podobně jako ve Španělsku zažilo autoritářské režimy, ať už to
byla Argentina a zmiňovaný režim generála Juana Peróna, v Chile panoval
vojenský diktátorský režim generála Pinocheta nebo režim ve Venezuele
nastolený generálem Marcosem Pérez Jiménezem. A přestože existovaly i
výjimky například v podobě Kostariky, která má od roku 1948 v zásadě
konsolidovaný demokratický režim, tak většina zemí prožila tuto takzvanou
transición a la democracia39. Do konce devadesátých let měla až na občasné
výjimky, zejména v případě Kuby a režimu Fidela Castra, většina zemí
demokratický režim. Úlohou španělské politiky byla tedy pomoc k dosažení
tohoto cíle a ustálení demokratických režimů v regionu.
Další body spolu úzce souvisí a jsou vzájemně propojené. Charakterizuje se
v nich jak bilaterální, tak regionální politika, respektive vztahy mezi
Španělskem a jednotlivými zeměmi, potažmo s celým regionem. Zpočátku
období přechodu k demokracii preferovala španělská vláda spíše rozvoj
bilaterálních vztahů s jednotlivými zeměmi, ačkoliv byly navrženy koncepty
37
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i pro regionální či globální spolupráci, prioritní bylo navázat kontakt
s jednotlivými zeměmi40. Jak bylo zmíněno výše, zásadní byla smlouva
s Mexikem z roku 1977 a četné návštěvy jednotlivých zemí jak králem Juan
Carlosem I., tak předsedou vlády Adolfo Suárezem.
Hlavní strategie byla podepsat bilaterální smlouvy s nejsilnějšími aktéry
latinskoamerického regionu. Mezi ně se řadí především Argentina, Kolumbie,
Chile, Venezuela nebo Brazílie 41. Po ustálení vztahů se zmíněnými státy se
Španělsko etablovalo v regionu a mohlo dále rozvíjet svoji politiku už i
v globálním měřítku.
Globální aspekt byl spíše dlouhodobější cíl, který měl být postupem čase čím
dál tím důležitějším prvkem zahraniční politiky. Měly k tomu dopomoct
kroky, jež se týkaly vytvoření několika institucí zabývajících se Latinskou
Amerikou jako celkem. Založením Comunidad Iberoamericana de Naciones
bylo plánováno ustálení spolupráce jak na politické úrovni, tak na poli
ekonomickém42. Španělsko mělo nemalý zájem na zakomponování tohoto
regionu do svých plánu na ekonomickou expanzi a měli Latinskou Ameriku
jako jeden z prioritních cílů svých investic. Vyvrcholením těchto snah měly
být takzvané Cumbres Iberoamericanas. Ačkoliv byl tento projekt
zrealizován až roku 1991, tedy při výročí pětiset let od příjezdu španělských
dobyvatelů na jihoamerický kontinent, tak původní myšlenka vznikla již za
vlády Adolfa Suáreze. Suárez to považoval jako vrchol integrace států
s identitou iberoamericanidad pod hlavičku jedné organizace, která by
fungovala na několika úrovních přes politiku až po kulturu 43.
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V neposlední řadě byl definován bod zahraniční politiky, který byl více
obecný a netýkal se pouze iberoamerické části. Nová španělská vláda si
uvědomovala, že je pro ně prioritní a naprosto nezbytné integrovat se do
evropských, potažmo atlantických institucí, což se generálu Francovi z velké
části nepovedlo, pokud nebudeme počítat spíše obchodně a strategicky
založenou dohodu o přijetí Španělska do OSN44. Posledním bodem
zahraniční politiky je tak žádost o vstup do tehdejších Evropských
společenství a Severoatlantické aliance.
Motivací pro vstup do těchto nadnárodních organizací bylo především zlepšit
si ve světě renomé po éře diktatury a ukázat, že Španělsko chce být
právoplatným a silným aktérem v globálním měřítku 45. Zároveň španělská
vláda věřila, že skrze tyto instituce dokáže ještě posílit svoji pozici v Latinské
Americe a bylo ambicí stát se pomyslným spojovacím mostem mezi Evropou
a Latinskou Amerikou, kde by Španělsko hrálo ústřední vedoucí roli při
dosahování

vzájemných

dohod46.

Odborníci

v souvislosti

s těmito

integračními kroky hovoří o takzvané politice apuntarse a todo, tedy zapsat
se na všechno47.
Z rozdílných důvodů se však integrace do těchto institucí Suárezově vládě
nepodařila. Evropská hospodářství se v době podání žádosti zmítala
v ekonomické krizi a neviděla jako prospěšné východisko integrování
Španělska48. Během jednání se Spojenými státy o vstupu do NATO se
objevily jiné neshody, rozdílné byly především názory na problematiku
Kuby, což byl bod rozporu již za frankismu a zároveň, podobně jako
44
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v evropském případě, Spojené státy neviděly důvod, proč by se měla
integrace Španělska vyplatit. Důvodem byly především vzájemné bilaterální
smlouvy, které tyto dvě země od roku 1953 podepsaly a poskytovaly přístup
USA na území Španělska49. Procesy byly tedy pozastaveny či odloženy.
Tento moment je však klíčový z hlediska rýsujících se konfliktů španělské
identity. Prioritní byla identita iberoamericanidad, vedle které ale koexistují
identity atlantismo a europeidad, což nastiňuje snaha o přijetí do ES, potažmo
do NATO. Představa Suárezovy vlády, která si možnost tohoto konfliktu
uvědomovala, byla ta, že tyto tři identity mohou být vzájemně propojené a
vstupem do zmíněných organizací by Španělsko získalo mnohem více
možností v latinskoamerickém regionu a napomohly by tak rozvoji identity
iberoamericanidad. Během následujících vlád však dochází kvůli tomuto
konfliktu k přeformulování přístupu vůči Latinské Americe a změnám
v pojetí zahraniční politiky jako celku.

2.2.

Změna orientace směrem k atlantismo

Po rezignaci Adolfa Suáreze v roce 1981 byl do úřadu předsedy vlády
povýšen jeho tehdejší zástupce Leopoldo Calvo-Sotelo, také příslušník
centristické strany UCD. Leopoldo Calvo-Sotelo je ve španělské politice
velice zajímavé jméno z několika důvodů. Jedním z nich je jeho jmenování
do úřadu navzdory uskutečnění atentátu na jeho osobu a následný puč 23.
února 1981 měl být jasným vyjádřením nesouhlasu s tímto krokem50.
Španělské obyvatelstvo požadovalo vládu už tehdy silné a etablované
levicové strany PSOE (Partido Socialista Obrero Espaňol). I přes průběh
těchto událostí byl Calvo-Sotelo jmenován jako předseda vlády a stal se tak
nástupcem Adolfa Suáreze.
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Vláda Calvo-Sotela je jedna z nejrozporuplnějších v novodobých dějinách
Španělska, a to z několika důvodů. Je považována za nejnestabilnější a
nejkonzervativnější vládu, jakou kdy Španělsko mělo a byl u ní velice
znatelný naprosto odlišný přístup k mnoha aspektům španělské politiky, než
jak tomu bylo za Suárezovy vlády. Tento odlišný přístup se dotýkal i
zahraniční politiky51. Zásadní rozdíl je možné vypozorovat v nastavení jejích
priorit. Calvo-Sotelo považoval za prioritní výrazně zlepšit vztahy se
Spojenými státy, obnovit jednání o vstupu Španělska do NATO 52 a ty
dotáhnout do úspěšného konce. Je zde tedy patrná diametrálně odlišná
preference nastavení španělské identity z iberoamericanidad na atlantismo.
Vstup Španělska do Severoatlantické aliance byl plný paradoxů, avšak
úspěšný. Vyjednávání vyvrcholila 30. května 1982, kdy Španělsko podepsalo
potřebné dokumenty53 a zakotvilo smluvní ustanovení NATO do své ústavy.
Plné paradoxů bylo zejména díky prostředí a tehdejšímu rozpoložení
španělské politiky. Vláda Calvo-Sotela byla neustále vystavována kritice,
vládní strana UCD byla těsně před rozpadnutím, celý mandát provázela krize,
ať už politická či ekonomická a velice přítomná byla i teroristická hrozba ze
strany organizací ETA či FRAPO, nicméně i přes tyto překážky dokázal
Calvo-Sotelo dovést do úspěšného konce jednání o integraci do NATO 54.
Zároveň měl i klíčový vliv při obnovení jednání o vstupu do Evropských
společenství. Důležitá byla osobní návštěva Bruselu, kterou Calvo-Sotelo
podstoupil 7. února 198255.
Lze tedy tvrdit, že období za vlády Adolfa Suáreze a Leopolda Calvo-Sotela
bylo obdobím jakéhosi vymezení pomyslných mantinelů v rámci zahraniční
politiky vůči Latinské Americe. Ačkoliv se mohlo zpočátku zdát, že Latinská
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Amerika bude prioritní oblast s co největší volností, navíc umocněná vstupem
do NATO, potažmo ES, tak vláda Calvo-Sotela vymezila jasné mantinely, se
kterými musela iberoamerická identita počítat. Před dlouhým obdobím
levicové

PSOE

tak

vedle

sebe

stojí

tři

rovnocenné

identity

(iberoamericansimo, atlantismo a europeidad), respektive tři směry, které
budou hrát rozdílné role při následujícím formování zahraniční politiky.
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3. Proměny zahraniční politiky za vlád PSOE a PP
3.1.

Evropské Unie jako nástroj levicové vlády PSOE k dosažení
iberoamerické integrace

Roky mezi 1982 až 1996 jsou ve znamení levicové socialistické vlády PSOE,
kdy v každém období zastával mandát předsedy vlády Felipe González.
PSOE vyhrála volby v roce 1982 s přehledem56, již za předchozích vlád měla
ve španělském politickém prostředí velice silnou pozici a vítězství ve volbách
bylo pouze logickým vyústěním očekávaného 57. S příchodem PSOE se opět
značným způsobem změnilo pojetí zahraniční politiky jako celku. Tento fakt
je připisován několika faktorům.
V první řadě bylo důležité, že se postupně měnila situace z hlediska
konceptualizace zahraniční politiky. Je možné si všimnout, že za rozdílných
vlád, ať už za Gonzáleze nebo José Marii Aznara a jeho lidově pravicové
vlády, byl koncept zahraniční politiky upravován podle několika faktorů.
Těmito faktory byly rozdílné vlivy jako například ideologicko-politický
charakter

strany,

prostředí evropských či světových nadnárodních

společenství nebo vnitrostátní situace, čímž jsou myšleny krize, volební
období, atd… Všechny tyto faktory ovlivňují pojetí zahraniční politiky jako
celku a tvoří z nich jedinečnou záležitost, avšak s totožným cílem.
Tímto primárním cílem jsou národní zájmy samotného Španělska. Úpravy
konceptualizace zahraniční politiky probíhají v zásadě proto, aby byly
chráněny národní zájmy, které jsou pro Španělsko prioritní. Tento fakt má za
následek i rozdílný přístup k pojetí latinskoamerické zahraniční politiky. Za
období vlád PSOE a PP (Partido Popular) již totiž nedochází k naprostému
konsenzu

jako

v případě

vlády

Adolfa

56

Suáreze,

který

prioritně
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upřednostňoval linii iberoamericanidad. Během následujících vlád se tyto
linie štěpí a nedochází k jednotné dohodě mezi ústavními činiteli, jakým
směrem se má zahraniční politika ubírat. Mezi odborníky se objevuje tvrzení,
že v tomto období spolu koexistují dvě dimenze zahraniční politiky 58.
Tou první je označována dimenze čistého iberoamericanidad, která není
nikterak ovlivněná jinými identitami a zabývá se především bilaterálními
vztahy mezi samotnými zeměmi a posléze vztahy multilaterálními v rámci
Cumbres Iberoamericanas nebo Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Jde tedy výhradně o vztahy mezi Španělskem a zkoumaným regionem bez
vlivů jiných linií a národních identit59.
Druhá dimenze je sice také zaměřená na latinskoamerický region, ovšem jsou
zde jasně vytyčené hranice těchto vztahů. Tato dimenze nahlíží na Latinskou
Ameriku skrze zbylé dvě identity, tedy atlantismo a europeidad a ovlivňuje
směr politiky podle stranické orientace60. V návaznosti na tuto stranickou
orientaci lze také určit základní tři období, ve kterých převládá určitá linie.
Za vlády Felipe Gonzáleze a obecně PSOE je značný náklon k europeidad,
zahraniční politika se odehrává zejména v evropském měřítku a skrze
evropské instituce se formuje i politika vůči Latinské Americe. Změna
přichází s José Mariou Aznarem, jehož Partido Popular inklinuje velice
znatelně k atlantismo. V tomto období jsou charakteristické sympatie mezi
Aznarem a vrchními představiteli Spojených států, potažmo sympatizování
s jejich pojetím globální zahraniční politiky. Ve třetím a zároveň posledním
popisovaném období, tedy opět za vlády PSOE, které předsedal José Luis
Rodríguez Zapatero, dochází k částečné symbióze obou identit, kdy se nalezl
částečný kompromis, ve kterém existuje atlantismo i europeidad společně a
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není tak výrazná preference jedné či druhé linie, ačkoliv je kladen nepatrně
větší důraz opět na evropskou linii.
V následujících kapitolách rozeberu podrobněji vliv těchto zmíněných
faktorů na latinskoamerickou zahraniční politiku. Zaměřím se na rozdílné
etapy z hlediska vládnoucích stran, preference národní identity a v návaznosti
na to zanalyzuji konkrétní odvětví zahraniční politiky jako jsou vstup do
nadnárodních organizací, globální integrace, zahraniční investice nebo rozdíl
preferencí mezi bilaterálními či multilaterálními dohodami. Zároveň vezmu
v potaz ovlivňující faktory zmíněné výše (vnitrostranické ideologické
zaměření nebo rozdílné situace uvnitř samotného Španělska nebo i v zemích
latinskoamerického regionu).
Zahraniční politiku PSOE za vlády Felipe Gonzáleze v podstatě nejlépe
vystihuje slogan, který sloužil k propagaci samotné strany. Již z něj je velice
patrné, jaký postoj Španělsko zaujme v příštích několika letech v rámci
zahraniční politiky. Ve španělštině tento slogan zní „Espaňa es un problema,
Europa es su solución“61, což se dá přeložit do češtiny ve smyslu: „Španělsko
je problém, Evropa je jeho řešením.“ Z tohoto prohlášení vyplývá několik
zásadních faktů.
Jedním z nich je snaha o vyřešení současné vnitrostátní situace ve Španělsku.
Naznačuje to volební program PSOE z roku 1982, nazván Por el cambio, tedy
Pro změnu. Tento volební program se jasně ztotožňuje s levicovou ideologií
a představuje řešení pro zásadní problémy španělské politiky. Za prioritní
jsou považovány v zásadě čtyři okruhy, a těmi jsou řešení ekonomické
situace, zejména v oblasti investic a nezaměstnanosti, reforma státní správy,
dále se zabývá řešením vzniklých sociálních problémů jako jsou svoboda,
rovnost či práva uvnitř společnosti, což se dá označit jako napravení
frankistického vlivu na společnost a v neposlední řadě se ve volebním
programu probírá zahraniční politika a určení jejího směru 62.
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Jak je tedy patrné, Španělsko se stále potýkalo s problémy vzniklými za
frankismu a v tomto období, považovaném za vrchol přechodu k demokracii,
se měly tyto záležitosti na dobro vyřešit a zakotvit ve španělské politice.
Myšlenka Gonzálezovy vlády byla dopomoct si k řešení představených
problémů skrz vstup do Evropských společenství, a to zejména v oblasti
ekonomické situace a rozvoje zahraniční politiky.
Snaha o prosazení evropské identity do konceptu zahraniční politiky
vykulminovala 1. ledna 1986, tedy koncem prvního vládního období PSOE,
kdy bylo Španělsko společně s Portugalskem oficiálně přijato do Evropských
společenství. Pro obě země to znamenalo značný obrat v mnoha aspektech,
zejména pro Španělsko byl tento krok význačným hybatelem ve vztazích
s Latinskou Amerikou.

3.1.1. Španělsko jako spojovací most mezi dvěma kontinenty

První zásadní změnou bylo ukotvení evropské identity, tedy europeidad
v zahraniční politice. Dalším zásadním faktem byl i dopad evropské integrace
Španělska na vnitřní politiku. Z již zmiňovaného volebního programu Por el
cambio vyplývá, že se levicové vládní návrhy PSOE shodují s důvody vzniku
a existence nadnárodní evropské organizace jako Evropská společenství,
jimiž jsou obrana lidských práv, rozvoj demokracie či otázky bezpečnosti.
Toto byl velice silný argument jak pro obhajobu PSOE, která na evropské
integraci v zásadě vybudovala svoji volební kampaň63 a zároveň to byl
argument i pro samotná Evropská společenství, která ve Španělsku pod
vládou PSOE viděla markantní rozdíl oproti frankistickému Španělsku a
stejné ideologické ideje přispěly k vzájemné dohodě o vstupu do ES.
Tímto krokem se tedy velice silně zakotvila evropská dimenze a pojetí
politiky vůči Latinské Americe je tím značně ovlivněno. Naplňuje se totiž
vize předsedy vlády Felipe Gonzáleze 64, který chtěl skrze vstup do
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Evropských společenství utvořit ze Španělska pomyslný spojovací most mezi
Evropou a Latinskou Amerikou. Tato idea se začala naplňovat prakticky
ihned po vstupu Španělska do ES. V roce 1986 byly navazovány početné
dialogy jak mezi ES a samotným regionem jako celkem, tak v rámci
bilaterálních či multilaterálních vztahů se samotnými zeměmi nebo posléze
s nadnárodními organizacemi, které měly původ v Latinské Americe. A
Španělsko hrálo významnou roli při těchto jednáních. Cíle jednání byly
poměrně různorodé, ať už se jednalo o ekonomické spolupráci, solidární
pomoci, navázání diplomatických vztahů nebo rozvoji demokracie 65.
Ačkoliv se kooperace mezi ES a Latinskou Amerikou nejvíce rozvíjí až po
vstupu Španělska s Portugalskem, základ pro tuto vzájemnou spolupráci
vznikl již o dva roky dříve. V roce 1984 se uskutečnila velice důležitá
konference mezi ministry zahraničí členských zemí Evropských společenství,
hlavními představiteli určitých států Střední Ameriky a členy takzvané
skupiny Grupo de Contadora66. Konference se uskutečnila v hlavním městě
Kostariky, San José, od čehož se také odvíjí název této konference. Ve
španělštině se označuje jako Proceso de San José. Dialog ze San José byl
význačný především jako jeden z prvních dialogů mezi těmito dvěma regiony
a velkou měrou přispěl k institucionalizaci vztahů v tuto chvíli zejména mezi
ES a Střední Amerikou, ve které Evropa viděla nestabilní region zejména na
pozadí stále probíhající Studené války67.
Další důležitý výstup z tohoto jednání byla dvojí pomoc v tomto regionu, jak
politická, tak ekonomická dopomohla k částečnému uklidnění situace. Řešily
se časté občanské války a hospodářská pomoc naskrz regionem. Tím došlo
k utužení vzájemných vztahů a lze tento moment považovat za navázání
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spolupráce mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Tento dialog vnesl do
vzájemných vztahů politickou a ekonomickou dimenzi, čímž se Evropa
dokázala etablovat ze začátku ve Střední Americe a posléze i ve zbytku
Latinské Ameriky. Značnou měrou k uskutečnění Proceso de San José mělo
i Španělsko, které společně s Portugalskem zastávalo funkci takzvaného
observador čili pozorovatele. Právě proaktivní minulá politika vůči Latinské
Americe a současná proevropská politika Felipe Gonzáleze byla důležitým
argumentem a důvodem pro uskutečnění této kooperativní schůze.
Na Proceso de San José navázala konference v Lucemburku roku 1985, na
které se ustanovily již konkrétnější podmínky kooperace, také se ustanovilo
každoroční opakování těchto konferencí a byly podepsány první smlouvy o
vzájemném obchodu či politické spolupráci a mezinárodních vztazích 68.
Velice podstatné byla vzájemná ochota a zájem o tuto kooperaci. Ze záznamů
z těchto jednání jasně vyplývá, že zejména představitelé zemí Střední,
respektive Latinské Ameriky jsou velice vstřícní a otevření tomuto dialogu a
vnímají pozitivně zájem evropských velmocí o tento region. Zároveň otevírá
nové možnosti pro další spolupráci, nyní už v globálním latinskoamerickém
měřítku69.
Ihned po vstupu do Evropských společenství, kterému předcházel podpis
takzvaného Tratado de Adhesión de Espaňa y Portugal v roce 1985 a který
stanovil podmínky pro vstup obou zemí, začalo Španělsko inklinovat
k dalšímu rozvoji spolupráce s Latinskou Amerikou. Felipe González
dokonce předložil Evropské komisi studii se strategiemi a doporučeními, jak
nadále postupovat v utužování vztahů s Latinskou Amerikou v rámci
Evropských společenství, jak na globální, tak bilaterální úrovni70.
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Začátkem roku se na základě této studie a podmínek vytyčených ve smlouvě
Tratado de Adhesión konalo takzvané Memorándum Cheysson. Na něm se
probíral velice zásadní dokument, který byl připraven pod vedením Rady
ministrů Evropských společenství, a který definoval zmiňované strategie
navrhované Španělskem. Tento dokument, respektive strategie se označují
jako Nuevas Orientaciones de la Comunidad Europea para las relaciones
con la América Latina71.
Nuevas orientaciones představuje další milník ve vztazích ES – Latinská
Amerika, převážně v ekonomických záležitostech, kdy byla nastavena jasná
pravidla pro vzájemný obchod v zásadě ve všech odvětvích72. Co bylo ovšem
pravděpodobně důležitější, tento dokument reprezentoval určitou formu
uznání latinskoamerických hodnot a uvědomění si důležitosti tohoto regionu.
Dokázalo se tím také, že Evropská společenství dokážou s Latinskou
Ameriku najít a sdílet společné hodnoty a zájmy, což výrazně přispívalo
k prosperitě vzájemných vztahů. Zároveň to byl pomyslný odrazový můstek
pro španělskou zahraniční politiku, která od začátku byla nastavená tak, aby
s latinskoamerickými zeměmi fungovala právě na bázi evropských dohod
s tímto regionem.

3.1.2. Role Španělska během předsednictví Evropským společenstvím

Snaha o propojení těchto dvou regionů a naplnění vize o Španělsku jako
spojovacím mostu kulminuje při prvním předsednictví Španělska Evropským
společenstvím, které trvalo půl roku od 1. ledna 1989. Na španělské
předsednictví v ES se dá nahlížet dvěma způsoby. Jedním z nich je z hlediska
identity europeidad, která při předsednictví mírně převažuje na úkor identity
iberoamericanidad. Respektive se opět opakuje myšlenka rozvoje
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iberoamerické identity skrze tu evropskou73. Na předsednictví v roce 1989 se
dá ovšem nahlížet také jako no snahu Španělska ukázat Evropě své světlé
stránky, dokázat, že už se naprosto oprostilo od frankistického vlivu a jsou
silnou a důležitou částí evropské integrace, s níž je třeba nyní i v budoucnu
počítat.
V návaznosti na iberoamerickou identitu se snažilo španělské předsednictví
mnohem více upřednostňovat latinskoamerický kontinent než ostatní regiony
jako Asie ku příkladu. Španělsko poměrně nahlas kritizovalo orientaci silných
aktérů jako Francie či Itálie směrem na východ. Ačkoliv si španělská vláda
uvědomovala, že za poslední roky zájem a o Latinskou Ameriku podstatně
vzrůstá, o čemž svědčí například zmiňovaný Dialog ze San José, tak přesto
by se měly mnohem více rozvíjet i jiné vztahy než ty ekonomické. Jedním
z hlavních bodů španělského předsednictví bylo vyrovnání a usilování o
jakési vyrovnání poměru mezi ekonomickou a politickou pomocí v regionu74.
Důležitý byl v tomto směru evropský summit konaný koncem června roku
1989, tedy zároveň i na konci španělského předsednictví, ve kterém byl
představen finální program pro kooperaci s Latinskou Amerikou. Velice
zdůrazňována byla podpora rozvoje demokracie v latinskoamerických
zemích a posléze ochrana lidských práv a svobod. Pokud by se měly ustálit
vzniklé neklidné situace v regionu, podle španělské vlády by poté byl
mnohem větší prostor pro spolupráci z ekonomického hlediska.
Španělsko

se

také

zasazovalo

o

vyřešení

zadlužení

některých

latinskoamerických zemí75. Navrhovalo řešení, ve kterém by země ES
směřovaly své investice do těchto zemí, a naopak tyto země by zaměřily svůj
export do ES, čímž by znatelně pomohly k vyřešení otázky zadluženosti.
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Argumentovalo se také tím, že vyřešením této záležitosti by stoupla i sociální
morálka, což by mohlo dopomoct nemalou měrou k rozvoji demokracie
v regionu. Často se také zmiňovala otázka narcotráfico76 čili obchodu
s drogami, který Latinskou Ameriku sužoval a byl příčinou mnoha válek a
střetů mezi vládními složkami a narcos.
Španělské předsednictví ES v roce 1989 se tedy dá označit jako rozvojové po
stránce vzájemné kooperace mezi Latinskou Amerikou a Evropou. Španělsko
přijalo a upevnilo svoji pozici jakožto hegemon a jakýsi řídící element
v těchto vztazích a pokračuje v nastoleném trendu, kdy se upřednostňuje
identita europeidad za účelem rozvoje iberoamerické identity. Více
konkrétněji to dokazují dialogy mezi ES a několika latinskoamerickými
nadnárodními organizacemi, ve kterých mělo Španělsko výsadní postavení.
Jedná se například o Grupo de Río77 nebo GRULA78, se kterými se přerušily
dialogy po konfliktu o Falklandské ostrovy v roce 1982, kde byla hlavním
aktérem Argentina a Velká Británie 79. Později se díky těmto vztahům naváže
spolupráce

i

s nejvýznamnějšími

nadnárodními

aktéry

především

ekonomického zaměření jako je MERCOSUR nebo Comunidad Andina
(CAN).
Lze tvrdit, že Španělsko bylo hlavním hybatelem ve vzájemné kooperaci,
rozšíření

trhu

a

obecně

politickém

a

ekonomickém

rozvoji

v latinskoamerickém regionu. Žádná jiná země z ES neměla takový vliv na
jeden celý kontinent. Zároveň tím Španělsko velice posílilo jakožto
samostatný stát, velice profitovalo ze zmíněných dohod a skrze Evropu si
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vybudovalo velice slušné jméno ve většině latinskoamerických zemí. To
přispělo velice zásadně i k rozvoji druhé dimenze iberoamericanidad, tedy
přímých vztahů s Latinskou Amerikou bez influence evropské identity, které
budu rozebírat níže v textu.
Španělsko v období PSOE Felipe Gonzáleze předsedalo, tentokráte už
reformované, Evropské Unii ještě jednou, a to v druhé polovině roku 1995.
První předsednictví Španělska Evropské Unii se vyznačuje především větší
komplexitou a profesionalizací strategií nejen vůči Latinské Americe,
navrhovaný plán, který španělská vláda během předsednictví připravila, se
zabýval podstatně zásadnějšími otázkami a bylo znatelné, že Španělsko je
mnohem zkušenějším a silnějším aktérem, než tomu bylo za prvního
předsednictví. Klíčový byl opět evropský summit v Madridu, který se konal
v půlce prosince roku 1995, na němž bylo podepsáno několik zásadních
dohod. Z hlediska Latinské Ameriky je potřeba zdůraznit zejména dohodu
s organizací MERCOSUR80, dnes jedním z nejdůležitějších aktérů na
latinskoamerickém kontinentu. Tato smlouva o vzájemné kooperaci znovu
výrazně otevřela nové možnosti obchodního dialogu mezi Evropou a
Latinskou Amerikou, ať už z hlediska možných investic, exportu či
importu81.
Podstatné byly i bilaterální dohody, které ES, respektive EU, začala uzavírat
s jednotlivými latinskoamerickými zeměmi na přelomu let 1989 a 1990 až po
rok 1995, kdy během předsednictví Španělska podepsala dohody s velice
významnými aktéry Chile a Mexikem. V tomto období se tak Latinská
Amerika stala nejrozšířenější z hlediska investic, do tohoto regionu
směřovalo více investic z členských zemí EU než například do Číny nebo
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Indie82. Probírala se také otázka Kuby, v jejímž případě byla vypracována
studie s doporučeními na bezkonfliktní a klidný přechod k demokracii. Za
zmínku stojí i několik výstupů z jednání v Madridu, které se netýkají
výhradně Latinské Ameriky. Jedním z nich jsou jednání EU, potažmo
členských států, s Evropskou centrální bankou o přejití na společnou měnu,
která je dnes známá jako Euro. Zásadní bylo také ustanovení nové agendy,
respektive nové strategie ohledně dohod se Spojenými státy. Při této
příležitosti se v Madridu sešli klíčoví představitelé zmíněných aktérů, za USA
prezident Bill Clinton, za Španělsko předseda vlády Felipe González a
předseda Evropské komise Jacques Santer83.
Pokud bych měl tedy shrnout vliv vstupu Španělska do Evropských
společenství, respektive do Evropské Unie, tak se můžeme setkat se dvěma
pohledy. První je skrze převládající evropskou identitu, která je velmi
charakteristická pro celé období vlády PSOE mezi lety 1982 až 1996.
Evropská integrace byla v zásadě prioritním cílem Felipe Gonzáleze, což
souvisí i se zmíněnou predominantní identitou europeidad. I s pomocí
popisovaných dvou předsednictví se Španělsko stalo oním pomyslným
mostem mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Tím se dostáváme k druhému
splněnému cíli, který si PSOE vytyčilo, a tím bylo skrze evropské instituce
rozvinout a prohloubit vztahy s Latinskou Amerikou. Ať už se jednalo o
podnět ze strany Španělska na konferenci v San José v roce 1984 nebo
dohodu s MERCOSUR, vždy mělo Španělsko v zásadě nejdůležitější roli při
podpisech smluv či přípravě strategií. Evropskou integrací také Španělsko
posílilo jako samostatný aktér, v mnoha ohledech si zvýšilo mezinárodní
renomé a nadobro se oprostilo od frankistické éry. Zároveň velice těžilo
z oněch vzájemných smluv a dohod s aktéry Latinské Ameriky jednak po
ekonomické stránce a posléze také po té politické. Účinkování Španělska na
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mezinárodním nebo evropském poli prospělo i ve vzájemných vztazích
s tímto regionem a mohla se tak rozvíjet i iberoamerická identita.

3.1.3. Iberoamerické summity
Přestože se z předchozí kapitoly může zdát, že vztahy s Latinskou Amerikou
byly ovlivněny pouze evropskou identitou, opak je pravdou. Za vlády PSOE
zažilo

Španělsko

největší

rozmach

z hlediska

čisté

identity

iberoamericanidad, bez vnějších vlivů. Ačkoliv byla Evropa prioritou,
Španělsko v tomto období paradoxně podniklo důležité a potřebné kroky
k bilaterální spolupráci s Latinskou Amerikou jako celkem. Výsledkem této
snahy je uskutečnění takzvaných Cumbres Iberoamericanas, které jsou
považovány za vrchol integrace Španělska na latinskoamerický kontinent.
Myšlenka na uspořádání konference, která později vedla ke vzniku Cumbres
Iberoamericanas, vznikla již za vlády Adolfa Suáreze. Respektive, obecná
myšlenka propojit oba aktéry na bázi společné kultury, hodnot a historie
vznikla již na začátku dvacátého století za vlády generála Primo de Rivery,
jak jsem uvedl výše v textu. K dosažení kýženého výsledku a naplnění této
vize v podobě Cumbres Iberoamericanas předcházelo několik zásadních
událostí a integrace španělské a iberoamerické kultury měla postupný vývoj,
který do značné míry ovlivnila dlouhá éra diktátorského režimu generála
Franca.
Pokud se zaměříme výhradně na období za vlády PSOE Felipe Gonzáleze,
tak je možné zaregistrovat mnohem větší důležitost již existující organizace
Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN), která vznikla roku 1976 za
vlády Adolfa Suáreze jako náhrada za frankistickou Comunidad Hispánica
de Naciones. CIN se dá v zásadě označit jako předchůdce Cumbres, původně
fungovala také jako projekt, pod kterým by spolupracovali země
s iberoamerickou identitou. PSOE značně podporovala rozvoj tohoto
projektu, který měl být podpořen přímo státními institucemi, za jejich vlády
vznikly pod hlavičkou Ministerstva zahraničních věcí dvě důležité pod
instituce, které měly za úkol podporovat a rozvíjet zmiňovanou ideu. Byly
jimi Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
34

y el Caribe (SECIPIC), tedy Státní sekretariát pro mezinárodní a
iberoamerickou

spolupráci

a

Agencia

Española

de

Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), Španělská kancelář pro
mezinárodní spolupráci. Jejich úkolem bylo zaměřit se na řešení problémů
v různých odvětví, kupříkladu AECID byla zaměřena primárně na řešení
chudoby v latinskoamerickém regionu, poskytování humanitární pomoci či
rozvoji demokracie84. Na podobné bázi byly založeny i Cumbres
Iberoamericanas, které se dají v zásadě označit za institucionalizovanou
formu CIN.
Idea na tuto institucionalizaci vzájemných vztahů zemí se sdílenou
iberoamerickou historií a kulturou se zrodila při vidině oslav pětistého výročí
od objevení Ameriky, a nakonec hrál tento fakt klíčovou roli při uspořádání
první konference, která se, ještě pod záminkou shromáždění Comunidad
Iberoamericana de Naciones, uskutečnila v roce 1991. Výraznou roli tu opět
hrálo zejména Španělsko, které bylo hlavním organizátorem a pomyslným
impulsem ke vzájemné integraci iberoamerické kultury. Roku 1991 se tedy
za výrazné pomoci Mexika uskutečnila mezinárodní konference, které jsou
od toho roku známé jako Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno, zkráceně jako Cumbres Iberoamericanas (Iberoamerické
summity).
Rok

1991

se

stává

jedním

z nejdůležitějších

milníku

z hlediska

iberoamerikanismu. První summit z téhož roku, který se konal v mexické
Guadalajaře, byl klíčový zejména z hlediska konceptualizace, ustanovení
společných cílů, politik a strategií nebo navrhování řešení potřebných
záležitostí85. Tento multilaterální dialog mezi iberoamerickými zeměmi se
stává nástrojem zahraniční politiky v zásadě všech států, které se těchto
summitů účastní. Na účel těchto summitů se dá nahlížet z více pohledů.
Jedním z nich je již zmiňované utvoření společné komunity iberoamerických
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zemí a tím tak posílit národní iberoamerickou identitu, což se týká zejména
Španělska. Nahlížet se na Iberoamerické summity dá i z pohledu řešení
konkrétních problémů, které sužovaly zejména latinskoamerické země. Mezi
hlavními body jednání bývají otázky jako je chudoba, sociální nevyrovnanost,
zadlužení, vzdělání, boj proti drogovým kartelům, na který navazuje boj
s organizovaným zločinem nebo záležitosti typu ochrana lidských práv a
svobod či rozvoj a obrana demokracie 86. Ustanovilo se také každoroční
opakování summitu, které platilo až do roku 2014. V tomto roce nastala
změna a summity se konají každé dva roky. K roku 2019 se uskutečnilo 27
summitů.
V rámci institučního pojetí stojí Iberoamerické summity především na dvou
vnitřních orgánech. Prvním a nejspíš i nejdůležitějším je takzvaná Secretaría
Pro Tempóre. Tento orgán má poměrně netradiční strukturu, jelikož nemá
stálé místo, ze kterého by fungoval a postrádá jakékoliv prvky byrokracie 87.
Předsednictví v tomto orgánu se každoročně ujímá ten stát, ve kterém se
pořádá Iberoamerický summit. Tento stát má poté na starosti kompletní
agendu a předkládá konkrétní body, kterými se bude summit zabývat. To
poskytuje všem členským zemím podílet se na tvorbě iberoamerické politiky
a zároveň má každý stát nárok na to, aby přednesl a prodiskutoval problémy,
které se jich týkají nejvíce, ať už jde o lokální záležitosti či problémy
nadnárodního dosahu. Lze to přirovnat například k předsednictvím
v Evropské Unii.
Druhým orgánem je takzvaná Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Ta vznikla roku 2003

pod názvem Secretaría

de Cooperación

Iberoamericana (SECIB) a roku 2005 došlo spolu se změnou názvu i
k poupravení některých kompetencí po opětovném příchodu levicové vlády
PSOE premiéra Zapatera k moci. SEGIB je orgán, který poskytuje
administrativní, technickou a instituční podporu výše zmíněné Secretaría Pro
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Tempore. Existuje mezi nimi úzká spolupráce, která vyúsťuje v plynulý chod
Iberoamerických summitů 88.
Pokud bych se měl zaměřit pouze na roli Španělska během Iberoamerických
summitů, tak je možné střetnout se s několika změnami španělského vlivu a
fungování během summitů. Tyto změny jsou zejména spjaty se změnou
politické strany, tedy v případě této práce v období PSOE mezi lety 19821996 a poté vláda PP mezi lety 1996 až 2004. Přední odborník na
problematiku vztahů mezi Španělskem a Latinskou Amerikou Celestino del
Arenal vymezuje v tomto období čtyři typy postavení, respektive role
Španělska během Cumbres, které jsou za vlády PSOE definovány dvě.
První je pojmenováno jako Liderazgo ejemplificador, které se váže s prvními
dvěma Cumbres, tedy v roce 1991 v Mexiku a v roce 1992 v Madridu.
Z názvu vyplývá, jakou roli Španělsko v tomto období mělo. Tato role se dá
označit jako příkladná, inspirující a poskytující potřebný impuls k tomu, aby
se vůbec summity pořádaly. Bylo to zejména Španělsko, kdo motivoval
ostatní země ke společnému dialogu v rámci jedné organizace, a kdo také
zpočátku z velké části financoval průběh Cumbres, v této fázi představovaly
španělské prostředky kolem 80% celého rozpočtu89. Na počátku konání
summitů určovalo i agendu a obecně záležitosti, které se budou na summitech
probírat. Šlo zejména o konkretizaci formy spolupráce a vzájemného dialogu,
zdůrazňoval se především rovnostářský přístup a Španělsko se velice
zasazovalo o to, aby všechny členské země měly stejné možnosti. Dbalo se
především na dosažení konsenzu, vzájemné dohody a konkrétních řešení
diskutovaných problémů.
Velice důležité bylo také to, že se prvních summitů zúčastnilo všech dvacet
jedna zemí s identitou iberoamericanidad, to znamená Španělsko a
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Portugalsko včetně všech devatenácti zemí Latinské Ameriky90, a je potřeba
také zmínit, že na summitech jednají vždy nejvyšší představitelé každé země,
ať už se jedná o krále či prezidenta, záleží vždy na konkrétní zemi. Prvních
Cumbres se zúčastnili například španělský král Juan Carlos I., kolumbijský
prezident César Gaviria nebo kubánský prezident Fidel Castro.
Druhé vymezené období mezi lety 1993 až 1996 nese název Liderazgo
declinante, ve kterém se španělské postavení poněkud oslabuje, a to
z několika důvodů. Agendu a správu summitů přebírají i jiné země, v tomto
případě hlavně Argentina s Chile a částečně s Brazílií, které pořádají
Cumbres během definovaného období91. Význam či přínos Španělska upadá
v zásadě ze čtyř vzájemně provázaných důvodů. Jedním z nich je změna
zaměření španělské politiky k jiným cílům v návaznosti na uplynutí oslav
k pětistému výročí od objevení amerického kontinentu. Jak jsem zmínil výše
v textu, tak k tomuto výročí se soustředila pozornost již od vlády Adolfa
Suáreze a byl to nejspíše nejzásadnější faktor a důvod k uspořádání summitů
iberoamerických zemí. Po ukončení oslav a úspěšném uskutečnění
dlouhodobého plánu přišlo jisté uspokojení a přenesení koncentrace k jiným
záležitostem.
K tomuto přesunu zaměření španělské zahraniční politiky dopomohla
značnou měrou i stále sílící identita europeidad a sílící postavení Španělska
v Evropské Unii. Na tomto příkladu je možné velice dobře znázornit to, jak
se v rámci zahraniční politiky střetávají ony národní identity, tedy europeidad
s iberoamericanidad. Během tohoto období byla evropská identita více
upřednostňována, což bylo způsobeno především blížícím se předsednictvím
EU, které Španělsku připadlo v druhé polovině roku 1995.
Zbylé dva důvody souvisí s vnitrostátními problémy, se kterými se Španělsko
během devadesátých let minulého století potýkalo. Prvním z nich je
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ekonomická krize, která Španělsko sužovalo od konce rok 1992. Následkem
toho bylo poměrně značné upravení státního rozpočtu, ve kterém již nebyl
prostor pro financování Cumbres, jako tomu bylo v předchozích dvou letech.
Obecně byly aktivity spojené s agendou zahraniční politiky do jisté míry
omezené, a i díky tomu se finanční záležitosti ohledně summitů rozprostřely
mezi více států, zejména mezi zmiňované Chile s Argentinou. Posledním
důvodem je kulminující situace zapříčiněná stále častějšími útoky baskické
teroristické organizace ETA. Řešení vzniklé situace si také vyžádalo to, aby
byla aktivita ohledně summitů omezena. I přesto však Španělsko zastávalo
jednu z nejdůležitějších rolí, ať už z finančního hlediska či z hlediska
strategického pojetí následujících summitů 92.
Obecně lze tvrdit, že první období vlády PSOE je charakteristické pro svoji
převládající evropskou identitu, která je v nemalé míře doplňována identitou
iberoamerickou. Z hlediska pojetí zahraniční politiky byly splněny oba
vytyčené cíle, jak integrace do ES/EU, tak uskutečnění konference
iberoamerických zemí a vytvoření společného prostoru, který by rozvíjel a
napomáhal k společné integraci jak v ekonomické, tak politické otázce.
V následujících letech však doznává zahraniční politika značných změn
spojených především s výměnou politické strany u moci. Po nástupu Partido
Popular v čele s předsedou vlády José María Aznarem je patrná změna
národní identity, která má za následek i rozdílné pojetí dříve zkoumaných
faktorů jako je postavení v EU nebo během Cumbres Iberoamericanas.

3.2.

Vliv Spojených států na zahraniční politiku lidovcové vlády PP

V březnu roku 1996 slaví vítězství v parlamentních volbách opoziční strana
Partido Popular a sestavuje se koaliční vláda, které předsedá po dobu příštích
osmi let José María Aznar. Obecně se očekávalo, že v rámci zahraniční
politiky bude Aznarova PP pokračovat v nastoleném trendu PSOE, to
znamená pokračování v silné evropské preferenci a na to navazující
prohlubování vztahů s Latinskou Amerikou93. Tato očekávání byla naplněna
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však jen zčásti, postupem času během vládního období PP dochází k poměrně
výrazným změnám v národní orientaci, ke změně ideologie, přístupu
k fungování na evropské scéně a tím byla ovlivněna i politika vůči Latinské
Americe. Příčiny těchto změn lze odůvodnit několika fakty.
Počátkem nového tisíciletí docházelo v zemích Latinské Ameriky k četným
krizím uvnitř státu spojených zejména se změnou vlády. Příkladem uvedu
například Venezuelu, Bolívii, Argentinu nebo Brazílii, ve kterých se dostali
k moci mnohem radikálnější, téměř až autoritářští vůdci jako Hugo Chávez
ve Venezuele94. Tím se tyto země začaly ideologicky rozcházet, což
zapříčinilo značné neshody mezi vládou španělských lidovců a vládami ve
zmiňovaných státech a vzájemné vztahy se dostaly do krizových situací.
Dalším důvodem je většinové vítězství ve druhém volebním období v roce
200095, které poskytovalo Aznarově vládě mnohem více autonomie v řízení
státu. Zmiňované změny je možné pozorovat zejména v tomto druhém období
mezi lety 2000 až 2004, kdy Aznar dává zřetelně najevo své sympatie
k politice prezidenta Spojených států George Bushe a zaznamenáváme přerod
národní identity k atlantismo. Tento fakt je umocněn i teroristickým útokem
z 11. září 2001, po kterém Aznar zaujímá velice konzervativní stanovisko
vůči například Evropské Unii a zaměřuje se především na otázku bezpečnosti
a boje s terorismem po vzoru Bushovy vlády96. To zapříčiní i menší
koncentraci na vztahy s latinskoamerickými zeměmi a upozadění obou
identit, tedy jak iberoamericanidad, tak hlavně europeidad.

3.2.1. Krize bilaterálních vztahů. Kuba jako příklad proměny národní
identity
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Pokud se budu soustředit na proměny a rozdíly oproti pojetí latinskoamerické
zahraniční politiky bývalé vlády PSOE, objevuje se několik změn spojených
zejména se zmiňovanou změnou identity a preferováním atlantické linie.
Obecně se dá období za vlády PP považovat za deklinující ve smyslu
bilaterálních vztahů se státy Latinské Ameriky a opět musím zmínit
sympatizování Aznara s George Bushem, od kterého se odvíjí i stav vztahů
s jednotlivými zeměmi. Tento fakt v zásadě vymazává vybudovanou
autonomii z latinskoamerické politiky, o kterou se zasadila předchozí vláda
PSOE a nastává éra, kdy jsou veškeré bilaterální vztahy ovlivněné atlantickou
linií a postojem Spojených států k jednotlivým zemím. Tím pádem se
bilaterální vztahy s některými státy razantně zlepšily, příkladem uvedu
Honduras, El Salvador, Dominikánskou Republiku nebo Kolumbii 97.
Vztahy z Kolumbií nabízejí pohled na další změnu, kterou lze za Aznarovy
vlády vypozorovat. Jedním z Aznarových styčných bodů státní politiky,
zejména v druhém volebním období, byl boj s terorismem a tento fakt má dva
vzájemně propojené důvody. Je jím jednak stále více přítomná hrozba ze
strany teroristů z ETA a otázka národní bezpečnosti byla jedním
z nejdůležitějších bodů volebního programu 98. Na základě řešení domácí
krize se promítl boj s terorismem i do zahraniční politiky. Po teroristickém
útoku v září roku 2001 tento postoj ještě více posílil a Španělsko se v tomto
ohledu jednoznačně ztotožňovalo s postojem Spojených států a jejich pojetí
boje s terorismem. Ukázkovým příkladem může být právě případ Kolumbie,
kterou zmítala občanská válka a Španělsko se Spojenými státy sehrály
klíčovou roli při navržení strategie na její vyřešení. Důležitým faktorem byl
nově zvolený kolumbijský prezident Álvaro Uribe, který měl jasnou vizi
v nastolení demokracie a ukončení zmíněných konfliktů, k čemuž mu
dopomohly velice dobré vztahy se Spojenými státy, konkrétně se samotným
George Bushem. Skrze toto spojenectví a s nemalým přispěním Španělska
byla navíc dohodnuta strategie v Evropské Unii, která konflikt v Kolumbii
97
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považovala právě za boj proti terorismu 99, ačkoliv se nejednalo vyloženě o
teroristické

organizace,

spíše

je

zde

vhodné

označení ozbrojené

nacionalistické složky. Jednalo se především o Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, ve světě známe pod zkratkou FARC nebo
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Vztahy s některými latinskoamerickými zeměmi se však vyvíjely opačným
směrem než v předchozím případě. Byly to zejména státy, které nesdílely
stále silnější přítomnost Spojených států na jihu Amerického kontinentu a
nesouhlasily s nastolenou politikou ať už prezidenta Billa Clintona nebo jeho
nástupce George Bushe100. Tuto politiku ovšem sdílelo Španělsko a z důvodů
orientace k atlantismo a změně ideologií jak ve Španělsku, tak v některých
latinskoamerických zemích docházelo ke zhoršení vzájemných bilaterálních
vztahů. Jednalo se o vztahy například s Argentinou, která pod vedením
Néstora Kirchnera zaznamenala odklon od vztahů se Spojenými státy a
zaměřila se spíše na fungování v rámci kontinentu a v rámci MERCOSUR101.
Neshody panovaly i s dalšími zeměmi jako Venezuela, kde byl hlavním
důvodem neshod nově nastolený režim Hugo Cháveze, Brazílie po nástupu
prezidenta Lula da Silvy nebo Mexiko, které s politikou spojených států
nesouhlasí dlouhodobě. Největší změna však přichází v případě Kuby.
Na politice vůči Kubě je v zásadě nejvíce markantní rozdíl mezi přístupem
José Aznara a Felipe Gonzáleze. Za vlády PSOE byl charakteristický
proaktivní přístup, který byl umocněn prohlášeními během španělského
předsednictví EU v roce 1995, kdy Španělsko prosazovalo navázání dialogu
s vládou Fidela Castra a pokračováním ve vzájemné spolupráci 102. Zatímco
Felipe González preferoval pozvolnou cestu vzájemného dialogu a
spolupráce, která by vedla ke zlepšení demokratické situace, José María
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Aznar pojal kubánskou situaci výrazně razantnějším způsobem. V podstatě
ihned po nástupu do funkce předsedy vlády podal návrh v Evropské Unii na
změnění přístupu ke kubánské otázce. Požadoval zpřísnění a konkretizaci
dialogu, použití jiných nástrojů za účelem dosažení přechodu k demokracii
na Kubě a zejména požadoval přerušení ekonomické spolupráce.
Evropská Unie shledala tyto návrhy jako přijatelné a vydala vůči Kubě novou
agendu103 shrnutou v dokumentu z roku 1996, označující se v češtině jako
Společný postoj ke Kubě. Ten v zásadě znamenal naprostou normalizaci
vztahů, přerušení dialogu mezi EU a Kubou a výrazné zhoršení vztahů mezi
Španělskem a Kubou. To je možné zaznamenat například v značném poklesu
španělských investic na tomto ostrově, což je opět v kontrastu s vládou PSOE,
za

které

představovala

Kuba

jedno

z nejdůležitějších

obchodních

partnerství104. Následkem je také pozice Kuby během Iberoamerických
summitů, jelikož poslední summit, kterého se Kuba účastní, je v roce 2000
v Panamě. Je ovšem potřeba zmínit, že tento návrh na zpřísnění politiky vůči
Kubě je opět inspirován Spojenými státy, které vydávají již v roce 1990
normu Helms-Burton Act, která na Kubu uvaluje sankce a zároveň nabádá
světové mocnosti k učinění toho samého kroku105.

3.2.2. Unilaterální Aznarův přístup k Iberoamerickým summitům

V následujících odstavcích se vrátím ke Cumbres iberoamericanas, ve
kterých role Španělska taktéž doznala poměrně zásadních změn oproti vládě
PSOE. Za vlády José Aznara se Španělsko opět snaží působit jako silný aktér
po předchozím období, kdy jeho pozice v rámci summitů spíše upadala. Od
toho se odvíjí i pojmenování tohoto období, a tím je Liderazgo hegemónico.
Z něj jasně vyplývá, jaké postavení se Španělsko v rámci summitů snaží
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zaujmout, je to role jakéhosi hegemona a ústřední postavy. Rozdílné je však
pojetí této role, kterou v zásadě Španělsko hrálo na počátku summitů mezi
lety 1990 až 1992. Tentokrát si vláda PP nastavila strategii s cílem prosadit
na summitech své vlastní zájmy. To byla v rámci Cumbres novinka, doposud
platilo, že vnitrostátní záležitosti se na summitech neprobírají, dialog byl
veden zejména v nadnárodním měřítku106.
Období Liderazgo hegemónico se dá rozdělit na dvě etapy, jejichž dělícím
milníkem je rok 2002, kdy nastává onen hlavní a nejvíce znatelný obrat
v národní identitě směrem atlantismo. Do roku 2002 je převažující spíše
multilaterální dimenze, naopak mezi lety 2002 až 2004 je charakteristická
unilateralita spojená s atlantickým pojetím zahraniční politiky a inspirací
politikou prezidenta Bushe107. Tato multilaterální dimenze se projevuje
zejména snahou o hlubší integraci mezi samotnými členskými státy, zejména
s těmi silnějšími aktéry jako Argentina či Kolumbie a také snahou Španělska
o utužování vztahů mezi iberoamerickými zeměmi v rámci Evropské Unie.
Z tohoto období je potřeba zdůraznit jeden konkrétní fakt, který je spjat
s dvěma po sobě jdoucími summity, a to v roce 1999 v Havaně a v roce 2000
v Panamě. Během těchto summitů došlo k zřejmě nejzásadnější události
v daném období, a to k vytvoření již zmiňované pomocné organizaci
SECIB108 se sídlem v Madridu. Tato idea pochází plně ze španělské iniciativy
a slibovalo si od ní právě upevnění své pozice jakožto hegemon
iberoamerických vztahů a zároveň zlepšení institucionálního pojetí celých
summitů, které by mělo vést k hlubší integraci mezi všemi aktéry. Nedošlo
však k hromadnému konsenzu při diskuzi o ustanovujících dokumentech, což
mělo za následek nutnost slevit z některých španělských požadavků. Nakonec
bylo dohodnuto, že SECIB bude z 80% financována právě Španělskem a musí
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se omezit některé pravomoci ve prospěch ostatních států109. Velice
probíraným tématem byla také teroristická organizace ETA, ke které bylo na
základě konsenzu dosaženo odsouzení a byly odsouhlaseny kroky k vyřešení
této situace. Tento konsenzus se týkal všech zemí kromě Kuby, která jediná
nesouhlasila, když namítala, že otázka terorismu by se neměla soustředit
pouze na organizaci ETA. To předznamenalo konec kubánského účinkování
během Iberoamerických summitů 110.
Druhé období, které se nese ve znamení unilaterálního přístupu Španělska
k Iberoamerickým

summitům,

je

nejvíce

poznamenané

několikrát

zmiňovaným přechodem k atlantismo a ovlivněné zahraniční politikou
George Bushe, která reaguje na teroristický atentát ze září 2001. Tato změna
identity se promítá v zásadě ve všech odvětvích španělské politiky po roce
2000 a Iberoamerické summity nejsou v tomto výjimkou. Panuje shoda, že
v tomto období je patrná nejzřetelnější změna směru zahraniční politiky od
roku 1976111. Tato změna je důsledkem několika spolu spojených faktorů,
které byly akcelerovány událostmi jedenáctého září. Jak jsem uvedl výše,
jedním z prioritních bodů volebního programu PP byla bezpečnost,
respektive řešení teroristické otázky a zmíněné události v USA byly hnacím
motorem pro tuto poměrně radikální změnu politiky.
Během Cumbres 2002 a 2003 Aznar praktikoval takzvanou unilaterální
politiku. V zásadě to znamená, že se na rozdíl od minulých let nesnažil o
dosažení konsenzu či nějaké dohody, ale rozhodoval o záležitostech
dosažených na summitech sám, tedy ve prospěch samotného Španělska bez
dosažení dohody s ostatními členskými státy. Aznar prosazoval především
dvě řešení, první z nich bylo zaujmutí stejného stanoviska vůči Iráku, jaké
měla vláda George Bushe, skrze Radu bezpečnosti OSN, což znamenalo
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v zásadě vstoupit do války s Irákem pod záminkou boje proti terorismu 112.
V návaznosti na válku proti terorismu se znovu otevřelo téma ETA, tentokráte
však v ještě větší míře, než tomu bylo doposud. Aznarova vláda navrhovala
dokonce kooperaci s americkými tajnými službami za účelem vítězství v boji
s terorismem, respektive konkrétně s organizací ETA, ve Španělsku 113.
Tento unilaterální a poměrně sobecký přístup Španělska ke Cumbres
zapříčinil zpřetrhání některých vztahů s latinskoamerickými zeměmi, které
stejný postoj k proatlantické vládě a směru Cumbres nesdílely a ohledně
samotných summitů se vznesly pochybnosti, zda je jejich uskutečňování stále
nutné a prioritní z hlediska důležitého nástroje zahraniční politiky.
Hegemonická pozice Španělska podstatně oslabila tímto znemožněním snahy
o hromadný konsenzus, dialog a dohodu vzájemnou nejen iberoamerickou
kulturu, ale i důvěru a pozici ve světě, kdy se na summity začalo pohlížet
v poměrně negativním světle114. Vláda José Maríi Aznara tedy zanechala
Cumbres iberoamericanas v rozporuplném stavu a do jisté míry i v krizi, kdy
se zpochybňoval samotný smysl pořádání těchto summitů. Na tuto
problematiku lze také nahlédnout z pohledu výše uvedené změny španělské
identity, kdy se během posledních dvou let razantně oslabila identita
iberoamericanidad, ale i europeidad. Obě identity, které převládaly za vlády
Felipe Gonzáleze byly upozaděny ve prospěch atlantismo.

3.2.3. Bezpečnost jako priorita evropské politiky

V neposlední řadě navážu na Španělsko jako aktéra v evropském měřítku. Za
vlády PP již bylo Španělsko silně etablováno v Evropské Unii a díky
předchozí vládě se mohlo opírat o poměrně silnou pozici, přes to je však toto
období považováno za období stagnace z hlediska účinkování Španělska
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v EU, na což navazuje stagnace i v aktivitě směrem k Latinské Americe.
Důležitým milníkem a pomyslným zlomovým bodem je opět rok 2002, kdy
se Španělsko opět ujímá předsednictví Evropské radě115, ve kterém se však
opět zásadně promítá přechod k atlantismo a následné návrhy Španělska
během předsednictví jsou orientované zejména na boj s terorismem a velice
zdůrazňované je prohloubení a zlepšení vztahů se Spojenými státy, které
Španělé vnímají jako nejdůležitějšího aktéra, co se týče bezpečnosti ve
světě116.
Začátky Aznarovy vlády byly však paradoxně jedny z nejpřínosnějších, co se
zlepšení dialogu EU – Latinská Amerika týče. Již v roce 1996 podal předseda
vlády Aznar návrh během Iberoamerického summitu v Chile na uspořádání
konference, které by se poprvé zúčastnily vyslanci jak evropských, tak
latinskoamerických zemí. K uskutečnění této konference došlo o tři roky
později, konkrétně 28. a 29. června 1999 v brazilském Rio de Janeiru, podle
místa konání se také konference nazývá. Poprvé v historii se tedy sešli
zástupci zemí Evropské Unie a zemí Latinské Ameriky, což představovalo
klíčový milník pro následující spolupráci. Znamenalo to i reformu podoby
této spolupráce, podepsáním dvou výstupních dokumentů z této konference
došlo k institucionalizaci a konkretizaci zájmů a strategií pro vzájemný rozvoj
a kooperaci. Tyto dva dokumenty jsou označované jako Deklarace z Rio de
Janeira a Akční priority117.
Zásadní rozdíl je znatelný až se zmiňovaným předsednictvím Španělska EU
v roce 2002, kterou definovala Aznarova strategie Más Europa en el
Mundo118, tedy Více Evropy ve světě. Tím španělský předseda vlády
reflektoval současné bezpečnostní hrozby, zejména spjaté s terorismem.
Předložené návrhy kladly důraz především na úzkou spolupráci se Spojenými
státy, což podkládaly argumenty, že evropská bezpečnostní politika není
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natolik soběstačná a silná, aby mohla bezpečnostní otázku řešit bez vnější
pomoci. Bylo také navrhováno zlepšení protiteroristických opatření uvnitř
členských zemí EU a vytvoření speciálních složek, které by předcházely
podobným útokům, jakým byl útok z jedenáctého září119. To se odráželo i
v politice vůči Latinské Americe. Španělsko zdůrazňovalo nestabilitu a
bezpečnostní hrozby, které jsou v tomto regionu stále více přítomné,
příkladem je obchod s drogami a s tím spojené ozbrojené konflikty120.
Řešení vzniklých situací a jejich následná konzultace proběhla během
druhého summitu mezi EU a Latinskou Amerikou tentokráte v Madridu, 17.
května 2002. V rámci kontextu událostí po 11. září se tak projednávala
bezpečnostní situace a strategické záležitosti spojené s předcházením
podobných událostí. Obecně panovala velká očekávání od této konference,
opět se však projevil úpadek identity iberoamericanidad a ztráty vlivu
Španělska v Latinské Americe, respektive ztráty významu záležitostí v tomto
regionu pro španělskou zahraniční politiku. Konference z Madridu v roce
2002 tak v zásadě nepřinesla žádné konkrétní výsledky jednání, nebylo
dosaženo dohody ani konsenzu a opakuje se případ z Iberoamerických
summitů, ve kterých Španělsko pojalo unilaterální strategii vedoucí ke
krizi121.
Jak

je tedy patrné, tak zahraniční politika za vlády José Marií Aznara

doznává značných změn, především co se týká proměny národní identity. Do
popředí se dostává atlantismo jakožto prioritní linie, což je důsledkem
Aznarovy orientace směrem ke Spojeným státům a sympatizování
s Bushovou zahraniční politikou primárně v otázce bezpečnosti. Oproti vládě
PSOE se vzájemné vztahy se zeměmi Latinské Ameriky nachází v krizi právě
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díky orientaci směrem k USA, to demonstruje například situace s Kubou či
Mexikem. Úpadek je znatelný i v dialogu multilaterálním, ať už je to krize
Iberoamerických summitů či ztráta vlivu v Latinské Americe skrze
Evropskou Unii.
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Závěr
Latinská Amerika se stala pro Španělsko prioritní zájmovou oblastí v zásadě ihned po konci
éry kolonizace, kdy se snaží o opětovné navázání dialogu mezi oběma regiony, ať už se jedná
o bilaterální vztahy se samotnými zeměmi, tak vztahy multilaterální s Latinskou Amerikou
jako celkem. Tato snaha o navázání dialogu vykulminovala po pádu frankistického režimu,
po kterém se prohlubuje vzájemná politická, ekonomická, kulturní i sociální provázanost a
kooperace. Postupem let se Španělsko stává významným a vlivným aktérem nejen
v Latinské Americe, nýbrž ve světě obecně, a to především díky usilovné snaze integrace do
klíčových nadnárodních organizací jako jsou NATO nebo ES/EU. Díky této integraci si
Španělsko zajišťuje výsadní pozici v Latinské Americe a zaujímá hegemonické postavení
v určování zahraniční politiky vůči tomuto regionu.
Klíčovým obdobím z hlediska navázání vzájemného dialogu je období zvané jako transición
a la democracia, tedy přechod k demokracii, během kterého je ve Španělsku u moci
centristická strana UCD s předsedou vlády Adolfo Suárezem. Velice důležitou postavou se
v rámci vztahů s Latinskou Amerikou stává i nově jmenovaný král Juan Carlos I., který
společně se Suárezem podnikl osobní návštěvy v zásadě do všech latinskoamerických zemí
a tím způsobem se zasadil o navázání či v některých případech o obnovení společného
vzájemného bilaterálního dialogu mezi Španělskem a zeměmi Latinské Ameriky. Zde je
možné vypozorovat rozdíl mezi frankistickým a demokratickým pojetím zahraniční politiky,
tedy je zde patrná aktivní snaha o zlepšení vztahů s latinskoamerickými zeměmi, což za éry
generála Franca nebylo možné spatřit. To dokazuje fakt, že Francisco Franco nepodnikl
během své vlády jedinou oficiální návštěvu zahraniční země. Za Suárezovy vlády dochází
také k položení základů prakticky pro všechny klíčové události, které budou formovat
latinskoamerickou zahraniční politiku v následujících letech. Jedná se o formální žádosti pro
vstup do NATO a ES, konkretizování ideje o společném iberoamerickém summitu při
příležitosti pětistého výročí od objevení Ameriky nebo etablování několika zásadních
organizací, jejichž agenda je zaměřena výhradně na vztahy s Latinskou Amerikou.
V této práci jsem se snažil zjistit, do jaké míry se proměňuje zahraniční politika vůči
Latinské Americe se změnou vládnoucích stran ve Španělsku. Usiloval jsem o prokázání
hypotézy, že ve všech třech zkoumaných obdobích tří rozdílně ideologických vlád dochází
k jiné orientaci a jiném pojetí zahraniční politiky, než tomu bylo u vlády předchozí. Tyto
proměny jsem se snažil znázornit na změně národní identity, které jsou v případě Španělska
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vymezeny také tři, a to iberoamericanidad, atlantismo a europeidad. Ve zkoumaném období
lze tedy nalézt tři modely španělské zahraniční politiky vůči Latinské Americe, které
charakterizují proměny národní identity směrem k jedné ze tří zmiňovaných linií.
Jako první model jsem vymezil období za vlády Adolfa Suáreze, které bylo charakteristické
pro predominantní upřednostňování linie iberoamericanidad. To znamená, že španělská
zahraniční politika byla zaměřena primárně na rozvoj vztahů se zeměmi Latinské Ameriky,
přičemž se jednalo především o bilaterální vzájemné vztahy s jednotlivými zeměmi. V tomto
období bylo také klíčové formulování strategií pro tuto vzájemnou spolupráci a dosažení
několika důležitých bilaterálních dohod s jednotlivými zeměmi. Za nejdůležitější se dá
považovat dohoda s Mexikem z roku 1977, které jako jediné za latinskoamerických zemí de
facto neuznávalo Španělsko za frankismu jako suverénní stát.
Druhý model jsem spojil se změnou vlády v roce 1982, kdy se k moci dostala levicová PSOE
s předsedou vlády Felipe Gonzálezem. V tomto modelu je patrný odklon od
iberoamericanidad, kterou nahrazuje stále více dominantní postavení linie europeidad.
Integrace do Evropských společenství bylo prioritním cílem volebního programu PSOE a
tento cíl byl splněn roku 1986. Tato evropská identita do značné míry ovlivňuje zahraniční
politiku vůči Latinské Americe, a to zejména skrze Evropská společenství. Španělsko ihned
po vstupu předkládá Radě ministrů ES návrhy a strategie pro rozvoj spolupráce Evropy a
Latinské Ameriky. Později byly tyto strategie konkretizovány během dvou španělských
předsednictvích ES, posléze již reformované Evropské Unii, a došlo k výraznému zlepšení
a prohloubení vzájemného dialogu či spolupráce mezi oběma regiony. Španělsko se tak stalo
pomyslným spojovacím mostem mezi Evropou a Latinskou Amerikou, etablovalo se v obou
regionech jako silný a vlivný aktér a razantně zlepšilo své renomé ve světě oproti období
frankismu. Lze si tedy všimnout proměny pojetí zahraniční politiky, kdy je latinskoamerická
politika formována skrze evropskou identitu a skrze působení Španělska v Evropských
společenstvích, respektive v Evropské Unii. Dochází tedy k fenoménu, kdy převládá identita
europeidad, která podporuje upozaděnou identitu iberoamericanidad. Tyto dvě linie spolu
sice koexistují, avšak směr zahraniční politiky určuje převážně evropská identita.
Poslední a zároveň třetí zkoumaný model jsem vymezil během období lidovcové vlády PP
mezi lety 1996 až 2004, ve které byl předsedou vlády José María Aznar. V tomto posledním
modelu španělské zahraniční politiky je opět možné vypozorovat jisté proměny. Vláda PP
zavedla do zahraniční politiky poslední linii atlantismo, to znamená silné ovlivnění politikou
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Spojených států Amerických. Během éry španělských lidovců dochází k situaci, kdy se
všechny tři linie střetávají a později jsou upozaděny a ovlivněny právě vlivem Spojených
států a identitou atlantismo. Tato skutečnost má vliv na několik navazujících situací. Jednou
z nich je krize a přerušení bilaterálních vztahů a vzájemného dialogu s některými
latinskoamerickými zeměmi z důvodu nesouhlasu se zahraniční politikou USA, se kterou se
Aznarova vláda do značné míry ztotožňovala. Nejlépe je to vidět na příkladu Kuby, se kterou
byly oproti předchozí vládě PSOE v podstatě přerušeny veškeré vztahy, jak politické, tak
ekonomické, a i v rámci Evropské Unie žádalo Španělsko o zpřísnění politiky vůči Kubě,
právě po vzoru politiky bývalého prezidenta Spojených států George Bushe. Za Aznarovy
éry také upadá význam pořádání Iberoamerických summitů z důvodu orientace Španělska
směrem ke Spojeným státům a také novou rolí Španělska během těchto summitů, ve které
prosazuje primárně své vlastní cíle bez ohledu na jakoukoliv dohodu nebo dosažení
konsenzu.
Během těchto modelů jsem poskytl analýzu pojetí zahraniční politiky Španělska vůči
Latinské Americe, ve kterých jsou velice znatelné proměny úzce související se změnou
vládnoucí strany a změnou národní identity. Po skončení posledního volebního období
strany PP se španělská zahraniční politika nachází v krizi a není úplně jasně určený směr,
kterým by se měla ubírat. Tato skutečnost nabízí další prostor k budoucímu výzkumu.
Objevují se například otázky typu: Jakou strategii zvolí Španělsko směrem k Latinské
Americe po návratu PSOE k moci? Do jaké míry ovlivní jedna ze zmíněných identit
latinskoamerické vztahy? Jakou roli bude hrát Španělsko během Iberoamerických summitů?
Téma vztahů mezi Španělskem a Latinskou Amerikou je obecně velice rozsáhlé a dává
prostor k mnoha dalším výzkumným otázkám a výzkumným projektům. Zároveň chybí
poměrně dlouhé časové období k zanalyzování, to znamená od začátku příchodu PSOE
k moci v roce 2004 až po současnost.
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Resumen
América Latina se ha convertido en área de interés prioritario para España, básicamente
inmediatamente después del final de la era de la colonización, cuando trata de restablecer el
diálogo entre las dos regiones, ya sean las relaciones bilaterales con los propios países y las
relaciones multilaterales con América Latina. Este esfuerzo de establecer un diálogo culminó
después de la caída del régimen franquista, luego de lo cual se profundizó la interconexión
política, económica, cultural y social y la cooperación mutua. A lo largo de los años, España
se ha convertido en un actor importante e influyente no solo en América Latina, sino en el
mundo en general, principalmente debido al esfuerzo por integrarse en organizaciones
multinacionales claves como la OTAN o la CE/UE. Con esta integración, España está
asegurándose una posición privilegiada en América Latina y ocupando una posición
hegemónica en la formulación de la política exterior hacia la región.
Un período clave para establecer un diálogo es el período denominado transición a la
democracia y el partido gobernante UCD con el primer ministro Adolfo Suárez. El recién
nombrado Rey Juan Carlos I también se convierte en una figura muy importante en sus
relaciones con América Latina. Aquí está la diferencia entre el concepto del franquismo y el
concepto democrático de la política exterior, por lo que hay un esfuerzo activo para mejorar
las relaciones con los países latinoamericanos, que no se pudo ver en la era del general
Franco. Esto se demuestra por el hecho de que Francisco Franco no realizó única visita
oficial a un país extranjero durante su reinado. El gobierno de Suárez también establece las
bases de prácticamente todos los eventos claves que darán forma a la política exterior de
América Latina en los próximos años. Estas son solicitudes formales para unirse a la OTAN
y la CE, concretando la idea de una Cumbre Iberoamericana conjunta para conmemorar el
500 aniversario del descubrimiento de Estados Unidos o el establecimiento de varias
organizaciones claves cuya agenda se centra exclusivamente en las relaciones con América
Latina.
En este trabajo traté de averiguar en qué medida la política exterior está cambiando hacia
América Latina con el cambio de los partidos gobernantes en España. Intenté probar la
hipótesis de que había una orientación diferente y una concepción diferente de la política
exterior en los tres períodos de los tres gobiernos ideológicos diferentes de lo que era el caso
con el gobierno anterior. Intenté ilustrar estas transformaciones en un cambio en la identidad
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nacional, que en el caso de España también se define por tres, iberoamericanidad, atlantismo
y europeidad. Así, se pueden encontrar tres modelos de la política exterior española hacia
América Latina en el período que se examina, que caracteriza la transformación de la
identidad nacional hacia una de las tres líneas mencionadas.
Como primer modelo, definí el período durante el reinado de Adolfo Suárez, que era
característico de la preferencia predominante de la línea de iberoamericanidad. Esto significa
que la política exterior española estaba dirigida principalmente a desarrollar y profundizar
las relaciones con los países latinoamericanos, principalmente las relaciones bilaterales con
los países individuales. En este período, la formulación de estrategias para esta cooperación
mutua y el logro de varios acuerdos bilaterales importantes con países fue crucial, y el
acuerdo de 1977 con México, que de facto no reconoció a España como un estado soberano
durante el frankismo en España, fue el más importante.
Uní al segundo modelo con un cambio de gobierno en 1982, cuando el PSOE de izquierda
llegó al poder con el Primer Ministro Felipe González. En este modelo, la desviación de la
iberoamericanidad y la posición dominante de la línea europeidad es evidente. La integración
en las Comunidades Europeas era un objetivo prioritario del programa electoral del PSOE y
este objetivo se logró en 1986. Esta identidad europea influye en gran medida en la política
exterior hacia América Latina, especialmente a través de las Comunidades Europeas. España
presenta inmediatamente propuestas y estrategias para el desarrollo de la cooperación entre
Europa y América Latina al Consejo de Ministros de la CE. Posteriormente, estas estrategias
se concretaron durante las dos presidencias españolas de la CE. Así, España se ha convertido
en un puente de conexión imaginario entre Europa y América Latina, se ha consolidado en
ambas regiones como un actor fuerte e influyente y ha mejorado dramáticamente su
reputación en el mundo en comparación con el período del franquismo. Por lo tanto, se puede
notar un cambio en el concepto de política exterior, donde la política latinoamericana se
forma a través de la identidad europea y a través del trabajo de España en las Comunidades
Europeas o en la Unión Europea. Por lo tanto, hay un fenómeno donde prevalece la identidad
de europeidad, que apoya la identidad de la iberoamericanidad. Aunque las dos líneas
coexisten, la política europea está predominantemente determinada por la identidad europea.
Definí el último y el tercer modelo examinado durante el período del Gobierno Popular de
entre 1996 y 2004, en el que José María Aznar fue Primer Ministro. En este último modelo
de política exterior española es posible nuevamente observar ciertos cambios. El gobierno
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del PP introdujo la última línea del atlantismo en política exterior, lo que significa una fuerte
influencia de la política de los Estados Unidos. Durante la era de los demócratas cristianos
españoles, existe una situación en la que las tres líneas chocan y luego se retrasan y se ven
influenciadas por la influencia de los Estados Unidos y la identidad del atlantismo. Esto
afecta a una serie de situaciones posteriores, una de las cuales es la crisis y la interrupción
de las relaciones bilaterales y el diálogo mutuo con algunos países latinoamericanos debido
al desacuerdo con la política exterior de Estados Unidos, que el gobierno de Aznar ha
respaldado en gran medida. Esto se ilustra mejor con el ejemplo de Cuba, con el cual todas
las relaciones, tanto políticas como económicas, se vieron básicamente interrumpidas, a
diferencia del gobierno anterior del PSOE, e incluso dentro de la Unión Europea, España
solicitó un endurecimiento de su política hacia Cuba. En la era de Aznar, la importancia de
organizar cumbres iberoamericanas también está disminuyendo debido a la orientación de
España hacia los Estados Unidos, así como al nuevo papel de España en Cumbres, en el que
promueve sus propios objetivos, independientemente de cualquier acuerdo o consenso.
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