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Az Amerikai Államok Szervezete és a francoista 
Latin-Amerika-politika (1945–1955)
Virágh Anna

A  Franco-kormány külpolitikájának korai időszakában kiemelt szerepet töltö� be
Latin-Amerika. Az euroatlanti diplomáciai színtéren a francoista rendszer nem túl 
hálás szerepben, az úgyneveze� „méltóság politikáját” követve próbálta kivárni 

minél szélesebb nemzetközi elismerését. A nemzetközi színtér fontosabb szereplői, mint 
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszont nem sie�ek elismerni a polgárháború-
val hatalomra juto�, autokrata kormányt. Ráadásul a negyvenes évek elejére a francoista 
Spanyolország sokat hangoztato� ideológiai függetlensége inkább ke�ős függést takart, 
mivel a rendszer belső logikája hangsúlyosabban tengelybarát külpolitikát kívánt volna, 
míg konszolidációjához és hosszú távú fenntartásához a szövetségesek hiteleire volt szük-
sége. Ezen tényezők nagyban meghatározták és korlátozták a korabeli spanyol külpolitika 
mozgásterét, és ebben a vákuumban felértékelődö� Latin-Amerika szerepe.

A francoista propaganda ügyesen tarto�a életben a spanyol kollektív tudatban a 
dicső, gyarmati, nagy Spanyolország képét. A hivatalossá váló hispanidad ideológiája 
a latin-amerikai spanyol elhivato�ságot hangozta�a, és a spanyol szellemi hegemó-
nia fenntartását sürge�e a latin-amerikai országokban. Az ország Latin-Amerikával 
kapcsolatos elhivato�sága nem volt új keletű a spanyol ideológiában. A volt spanyol 
gyarmatok függetlenedése után ez az elem a transzatlanti szellemi kötelékek, a közös, 
spanyol eredetű szellemi-kulturális örökség hangsúlyozásában öltö� testet, különösen 
az 1898-as spanyol–amerikai háború lezárása után. A párizsi békével Spanyolország 
elveszte�e gyarmatbirodalmának maradék, értékes tagjait: Kubát és a Fülöp-szigete-
ket. Az ekkor kibontakozó hispanismo szellemi áramlata e veszteségre reagált, ám a 
később megjelenő hispanidad ideológiájával ellentétben nem hirde�e Spanyolország 
szellemi hegemóniáját. A francoista külpolitika azonban a latin-amerika felé irányuló 
kultúrdiplomácia programadójává te�e az hispanidad ideológiáját. 1940-ben megalakult 
a Consejo de Hispanidad (az Hispanidad Tanácsa). A külügyminiszter által vezete� tanács 
tagjai közt a Falange vezetői, a Latin-Amerikába delegált nagykövetek és a különbö-
ző egyházi méltóságok melle� képviselte�e magát az Indiák Levéltárának mindenkori 
igazgatója és a külügyminisztérium sajtó- és kulturális osztályának vezetője is. 
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Az intenzív kulturális tevékenység melle� a francoista diplomácia politikai ideológiá-
jának exportjára is törekede�. Már 1937-ben, még a polgárháború lezárása elő� létrejö�
a Falange Exterior, a Falange külföldi tagozata, melynek főként a latin-amerikai országok-
ban volt számo�evő tagsága; helyi sejtek még a fővárosokon kívül, a nagyobb vidéki váro-
sokban is működtek. A Falange Exterior aktív propagandatevékenységében meghatározó 
szerepet játszo� az is, hogy a polgárháború köztársaságpárti emigránsainak nagy része 
Latin-Amerikában talált menedéket. 1939-re a Falange Exterior latin-amerikai szervezetei 
17 folyóiratot működte�ek a térség különböző országaiban, és a szervezet központi saj-
tóirodája egy év ala� csupán Latin-Amerika országaiba 370 ezer propagandafüzetet és 
egyéb időszakos kiadványt, valamint több százezer röplapot ju�ato� el.

1945-re Latin-Amerika a francoista rendszer egyik, ha nem az egyetlen nemzetkö-
zi projekciós lehetőségévé vált, hiszen a megalakult ENSZ-ben Spanyolország nem 
kapo� helyet. Az 1946-os, a francoista rendszert elítélő ENSZ-nyilatkozat következ-
ményeképp a tagok nagy része, beleértve a latin-amerikai államokat is, megszakíto�a
kapcsolatait Spanyolországgal, illetve visszahívta diplomatáit. A latin-amerikai orszá-
gok közül mindössze El Salvador, Argentína és a Dominikai Köztársaság tarto�a fenn
madridi külképviseletét. A Franco-ellenes nemzetközi bojko� egészen 1955-ig tarto�,
amikor Spanyolország végül felvételt nyert az ENSZ-be. A korszak diplomáciatörténeti 
feldolgozásai kiemelik, hogy az ENSZ-tagság elnyerése után 1957-től az ideológiailag 
visszafogo�abb Castiella külügyminisztersége ala� új, realistább irányvonal bontako-
zo� ki a rendszer latin-amerikai külpolitikájában is. Az hispanidad ideológiai exportját 
fokozatosan há�érbe szoríto�a a valós, technikai jellegű együ�működés és azon törek-
vés, hogy Spanyolország növelje jelenlétét a latin-amerikai regionális szervezetekben, 
például az Amerikai Államok Szervezetében. A spanyol külügyi dokumentumokban 
viszont ezen törekvés már az ötvenes évek elejétől érzékelhető; a következőkben ezen 
ambíciókat szeretném bemutatni.

Az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ) 1948-ban, a bogotái amerika-közi konfe-
rencián alakult meg a Pánamerikai Unió utódszervezeteként. Tagjai a latin-amerikai 
államok és az Egyesült Államok voltak. Az ENSZ regionális szervezeteként működő 
szövetséggel, csakúgy, mint a Pánamerikai Unióval, az Egyesült Államok latin-ameri-
kai befolyását és a régió stabilitását szere�e volna konszolidálni. A szervezeten belüli 
erőviszonyokat jól mutatja a tény, hogy a szövetség állandó központi szervezetének és 
titkárságának állandó székhelye Washingtonban volt, valamint éves költségvetéséhez 
az Egyesült Államok 68 százalékkal járult hozzá. Emelle� a latin-amerikai országok 
közül domináns volt Brazília és Argentína hozzájárulása (9,5 százalék és 7,2 százalék) 
ezek az államok már régóta dédelge�ek regionális hatalmi ambíciókat a térségben. 
A szervezet legfontosabb működési formái az ötévenként megrendeze� amerika-közi 
konferenciák, a külügyminiszteri konzultációk, valamint a speciális, gazdasági, jogi és 
kulturális témájú konferenciák voltak.
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A spanyol diplomácia az AÁSZ megalakulásától élénk figyelemmel köve�e annak te-
vékenységét, konferenciáit, határozatait, külön jelentéseket kért latin-amerikai diploma-
táitól a szervezet fontosabb vezetőiről, figyelemmel kísérte a személycseréket a fontosabb 
vezetői pozíciókban. Emelle� figyelemre méltó, hogy már az ötvenes évek elején megfo-
galmazódo� a spanyol diplomáciában a profilváltás fontossága a spanyol–latin-amerikai 
kapcsolatokban, azaz, az ideológiaexport helye� a konkrét, technikai együ�működési le-
hetőségek szükségessége. Egy 1952-ből származó bizalmas jelentésben, melyet a Hispán 
Kultúra Intézetének igazgatója, Alfredo Sánchez Bella készíte� Martín Artajo spanyol 
külügyminiszter számára, a szerző kiemeli, hogy latin-amerikai vonatkozásban az Egye-
sült Államok már a negyvenes évek közepétől a technikai jellegű együ�működést része-
síti előnyben, hiszen a belső fejlődés támogatása hosszabb távon hatékonyabban konszo-
lidálja az amerika-közi kapcsolatokat. Sánchez Bella arra is rámutat, hogy az Egyesült 
Államok régiós tevékenysége követendő példa lehet a spanyol diplomácia számára is, 
és egy konkrét példán, a perui amerikai tevékenységen keresztül is bemutatja a techni-
kai együ�működés előnyeit. Peruban az Egyesült Államok középtávú technikai együ�-
működési és beruházási programjával három új kórházat hoztak létre, a mezőgazdasági 
együ�működési programmal enyhíte�ek az egyre növekvő lakosságú ország élelmiszer-
hiányán, valamint a főként indián lakosságú vidékeken 350 új elemi iskolát alapíto�ak.

Az Amerikai Államok Szervezetének tevékenységének figyelemmel követése melle�
a spanyol diplomácia fő törekvése az volt, hogy fokozza jelenlétét és szerepvállalását 
a szervezetben. Az aktuális amerikai viszonyok kedveztek a spanyol diplomácia ambí-
cióinak. Az AÁSZ tagjai az ötvenes évek elejéig engedékenyebben köve�ék az Egyesült 
Államok által diktált közös gazdasági és politikai irányvonalat, például támoga�ák az 
Észak-Korea elleni gazdasági szankciókat. Ám az ötvenes évek közepére a regionális 
gazdasági kérdésekben inkább a békeidős szolidaritás elvét köve�ék. Az Egyesült Álla-
mok viszont továbbra is a politikai céloknak, pontosabban egy erős regionális antikom-
munista tömb fenntartásának rendelte alá a térség gazdasági fejlesztési céljait. A spa-
nyol diplomácia jól érzékelte az AÁSZ tagjainak szembenálló álláspontjait, amit azon 
elemzés is mutat, mely az 1945 márciusában Caracasban megrendeze� X. Amerika-
közi Konferencia főbb témáiról és határozatairól készült a spanyol külügyminiszté-
rium nemzetközi szervezetek főosztálya számára. Bár Spanyolország nem kapo�
hivatalos meghívást a konferenciára, a memorandum záró része azon szempontokat 
sorolja fel, melyek meghatározóak lehetnek a szervezet és Spanyolország együ�műkö-
désének szorosabbra fűzésében. A beszámoló kiemeli, hogy a szervezet leginkább az 
Egyesült Államok által hangoztato� antikommunista orientációja egybeesik a spanyol 
bel- és külpolitika irányvonalával. A francoista rendszer hatalomra jutása óta szívesen 
hangsúlyozta, hogy Spanyolország a kommunizmus elleni harc legfontosabb bástyája 
Európában. Spanyolország egyértelmű kommunistaellenes állásfoglalása az 1954-es 
guatemalai forradalom nyomán még inkább felértékelődhete� az Egyesült Államok 
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szemében. Emelle� a memorandum kiemelt fontosságúnak tekinti a diplomáciai me-
nedékjog kérdését, melyben viszont a latin-amerikai országok támogatását tudhatja 
magáénak. A jelentés ugyanakkor a jövőbeni együ�működés legfontosabb kérdésének 
a gazdasági-szociális kérdéseket tekinti, melynek vonatkozásában ismét a Spanyolor-
szág és a szervezet tagjai közti technikai együ�működés fontosságát hangsúlyozza.

Az AÁSZ latin-amerikai tagjainak növekvő autonómiaigényét és az Egyesült Álla-
mok által meghatározo� közös külpolitikai irányvonaltól való enyhe távolodását jelez-
he�e az is, hogy Spanyolország (egyetlen, az amerikai kontinensen kívüli országként) 
az 1954 decemberében Rio de Janeiróban megrendeze� amerika-közi gazdasági konfe-
renciára már hivatalos megfigyelői státusban kapo� meghívást. A spanyol diplomácia 
kiemelt eseményként kezelte a rendezvényt, amint az a delegáció vezetőjének, Tomás 
Súñer brazíliai spanyol nagykövetnek ado� követutasításokból is kitűnik. A nagykövet 
előzetes jelentéseiben említi, hogy az AÁSZ főtitkárával, Carlos Dávilával folytato� bi-
zalmas beszélgetéseiben a szervezet vezetője többször hangsúlyozta, a latin-amerikai 
országok „a legnagyobb mértékben nyito�ak” arra, hogy Spanyolország állandó meg-
figyelőként, majd különleges tagként vegyen részt az AÁSZ különböző szervezetei-
nek munkájában. Ennek megfelelően a spanyol diplomácia fő célkitűzése az volt, hogy 
megszerezze az állandó hivatalos megfigyelői státust a szervezetben. A követutasítások 
hangsúlyozzák, hogy bár a konferencia elsősorban gazdasági jellegű, a spanyol meg-
figyelői csoport a politikai és intézményes érdekeket tartsa szem elő�. A memoran-
dum, követve az hispanidad ideológiáját, kiemeli Spanyolország történelmi és erkölcsi 
elhivato�ságát Latin-Amerikával szemben, valamint jó érzékkel mutat rá arra, hogy az 
ország hídszerepet tölt be az európai és az amerikai államok közö�. A memorandum
ezen kívül kiemeli azon pontokat, melyek jogi alapként szolgálhatnak Spanyolország 
eljövendő állandó megfigyelői státusához. A követutasítás szerint mind a Francisco 
Vitoria által megalapozo� nemzetközi jogi hagyomány, mind a nemzetközi be nem 
avatkozás elve kulcsfontosságú a spanyol–latin-amerikai kapcsolatokban. Emelle� is-
mét kiemeli a diplomáciai menedékjog kérdésének fontosságát, melyet Spanyolország 
ugyanúgy támogat, mint a latin-amerikai országok.

A nemzetközi politika alakulása azonban nem kedveze� a Spanyolország és az AÁSZ 
közö�i együ�működés elmélyítésének. Spanyolország 1955. decemberi ENSZ-taggá vá-
lásával a spanyol külpolitikai prioritások átrendeződtek, és Latin-Amerika sokat veszte�
fontosságából. Ugyanakkor az AÁSZ is más utakra tért, az Egyesült Államok befolyása 
egyre egyértelműen nyilvánult meg a szervezetben. Az 1954-es guatemalai forradalom 
kitörésekor az Egyesült Államok gyors katonai beavatkozással reagált az érdekszférá-
ját destabilizáló történésekre. 1957-ben Dulles külügyminiszter felvete�e az AÁSZ és a 
NATO közö�i közvetlen együ�működés lehetőségét, melyet a tagországok elutasíto�ak 
ugyan, de miután 1961-ben többségük hozzájárult Kuba kizárásához, egyértelművé vált, 
hogy az AÁSZ az Egyesült Államok politikai és katonai eszköze le�.
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