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Kuba kivételes szereplő a latin-
amerikai államok1 sorában, mi-
vel az elmúlt 60 évben a terüle-

ti és a népességi adottságaihoz mérten 
egyértelműen komoly nemzetközi sze-
replővé nőtte ki magát. Ezzel szemben a 
latin-amerikai tendencia inkább az, hogy 
a térség államai a nemzetközi politikai és 
gazdasági folyamatokban passzív, köve-
tő magatartást mutatnak, és a potenciális 
nemzetközi súlyukhoz képest egyértel-
műen háttérben maradnak, nem képe-
sek a területi és a népességi arányaiknak 
megfelelő nemzetközi befolyást elérni.

A kubai forradalom 1959-es győzelme 
után Fidel Castro számára az amerikai 
imperializmus elleni harc fontos eszköze 
volt a harmadik világgal való szolidaritás, 
illetve a latin-amerikai összefogás és a 
térségnek az angolszász Amerikáról való 
leválasztása. Ahogyan 1974 szeptem-
berében fogalmazott: „Az Egyesült Ál-
lamok az egyik oldalon, Latin-Amerika 
és a Karib térség népei a másik oldalon 
két olyan különböző világot testesít meg, 
mint Európa és Afrika: nem ugyanahhoz 
a közösséghez tartoznak.”2 Ez a véle-
mény a későbbi évtizedek kubai–latin-
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A kubai–latin-amerikai kapcsolatok sajátos dinamikát mutatnak az utóbbi 60 évben: míg a Fi-
del Castro vezette kubai forradalom győzelmét követően Latin-Amerika államainak túlnyomó 
többsége megszakította a diplomáciai kapcsolatait Kubával, és kereskedelmi embargót vezetett 
be a szigetország ellen, az 1970-es évektől elindult annak a latin-amerikai reintegrálódási fo-
lyamata. A jelen tanulmány e folyamat legfőbb szakaszait igyekszik bemutatni, különös hang-
súlyt fektetve a kétezres évek lendületére, valamint a bilaterális, regionális és kontinentális 
visszatagozódás folyamatának legfontosabb motivációit és szereplőit elemezve. A téma azért is 
izgalmas, mert az elmúlt két év latin-amerikai politikai folyamatai, az ún. neobaloldali fordulat 
hanyatlása erősen fékezi a kubai–latin-amerikai közeledést, s vélhetően befagyasztja annak 
korábbi lendületét.

The Cuban-Latin American relations have shown particular dynamics over the past 60 years: 
while following the victory of the Fidel Castro-led Cuban Revolution, the vast majority of Latin-
American states cut off diplomatic relations with Cuba and imposed a trade embargo on the 
island, since the 1970s, the country’s reintegration process in Latin America began. This study 
seeks to present the major stages of this process by emphasising the impetus of the 2000s, and by 
analysing the most important motivations and actors in the bilateral, regional and continental 
reintegration process. The topic is also exciting because the Latin-American political processes 
of the past two years, the decline of the so-called neo-left turnaround is strongly holding back 
the Cuban–Latin American rapprochement and is likely to freeze its earlier trend.
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amerikai kapcsolatainak fontos alapját 
adta: a castrói külpolitika alapvető tétele 
volt, hogy egy egységes Latin-Amerika 
hatékonyabban léphetne föl az amerikai 
imperializmus ellen.

A kubai–latin-amerikai reláció a hazai 
és a nemzetközi szakirodalomban egy-
aránt kevéssé vizsgált kérdéskörnek szá-
mít, mivel a források többsége e szerep-
lőknek az Amerikai Egyesült Államok-
hoz, Európához vagy ma már az Ázsiához 
fűződő kapcsolataira fókuszálnak, nem 
utolsósorban azért, mert a térség állama-
inak a külkapcsolati rendszerében sokáig 
azok domináltak, továbbá Kuba kapcsán 
a szuperhatalmakhoz fűződő viszony 
a hidegháborút alakító tényezővé vált. 
A kubai forradalom győzelmét követően 
a szigetország elszigetelődött a kontinen-
sen belül, majd az 1970-es évektől indult 
el a latin-amerikai reintegrációjának a fo-
lyamata. A 21. században a kubai–latin-
amerikai kapcsolatok újraépülése megle-
hetősen gyors folyamatként bontakozott 
ki, és egyszerre jelent meg politikai, gaz-
dasági és intézményi szinten. E folyamat 
hátterében Latin-Amerika öndefiníciójá-
nak és a térségbeli államok külpolitikai 
irányultságának a változását, eltolódását 
is látnunk kell: nevezetesen a hideghá-
ború során domináns USA-szövetségesi 
pozícióból a latin-amerikai integritás és 
autonómia irányába történő elmozdulást. 
Mindez hatással van – ahogyan az majd a 
tanulmányból is kiderül – az Egyesült Ál-
lamok és Latin-Amerika kapcsolatrend-
szerére, illetve befolyásolja a latin-ameri-
kai térségnek a kibontakozó multipoláris 
világrendben elfoglalt státuszát is.

A jelen tanulmány arra keresi a választ, 
hogy Kuba és Latin-Amerika kapcsola-
tainak újradefiniálása milyen szakasz-
határok mentén, mely motivációkkal és 
milyen szereplőkkel történik. Ennek fel-
tárásához alapvetően kronologikus meg-
közelítést alkalmazok: szakaszokra bon-
tom a kubai–latin-amerikai kapcsolatok 
elmúlt 60 éves történetét, részletesebben 
elemezve az utolsó, az ezredforduló utáni 
szakasz dinamikáját és sokrétűségét, az 
USA–Latin-Amerika-viszonyrendszer 
egészére vonatkozó hatásait. A tanul-
mányban – a latin-amerikai perspektíva 
és a terjedelmi korlátok miatt – nem térek 
ki az egyes szakaszokra jellemző kubai 
külpolitika részleteire.

Kubai–latin-amerikai
kapcsolatok a forradalom után

A Karib térség legnagyobb szigetének 
története már a 19. században „levált” a 
latin-amerikai történelmi folyamatokról: 
Kubát ugyanis nem érte el a spanyol-
amerikai függetlenségi mozgalom, és 
spanyol gyarmat maradt a század végéig. 
Sőt, José Martí3 az 1895. március 25-ei 
Montecristi kiáltványban erős kritikával 
illette azokat a latin-amerikai köztár-
saságokat, amelyek a 19. század elején 
kivívták a függetlenségüket, mert sze-
rinte azok idegen mintákat másoltak, 
a bennszülöttekkel szemben elnyomó 
politikát folytattak, és belső társadalmi 
hierarchizáltság, széthúzás volt jellemző 
rájuk.4 Vagyis Kuba függetlenség utáni 
politikai és társadalmi berendezkedését 
mindezekkel szemben képzelte el, ám 
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végül az Egyesült Államok beavatkozása 
következtében Kuba nem a saját fejlődési 
útját kereső autonóm entitásként, hanem 
a valódi szuverenitását el nem nyerő sze-
replőként vált el a latin-amerikai úttól. 
A kubai alkotmányhoz 1901-ben csatolt 
Platt-kiegészítés ugyanis többek között 
azt tartalmazta, hogy az Egyesült Ál-
lamok jogosult Kubában beavatkozni, 
amennyiben a szigetország „független-
sége vagy kormányozhatósága veszélybe 
kerülne”.5

Mindezek következtében nem megle-
pő, hogy a Fidel Castro vezette forrada-
lom egyik fontos motivációja volt a José 
Martí elvei mentén megvalósuló valódi 
függetlenség, ameaz ly autonóm bel- és 
külpolitika alakítását teszi lehetővé a szi-
getország számára. Így az 1959-es győ-
zelmet követően Kuba elsődleges külpo-
litikai célkitűzése az volt, hogy megvédje 
a „függetlenségét, szuverenitását és ön-
rendelkezését, nem csupán az Egyesült 
Államokkal szemben”,6 hanem általában 
a világban. A Castro-rezsim fontosnak 
tartotta a latin-amerikai és a karibi álla-
mokkal való kapcsolatépítést: egyrészt 
szerette volna e területeket hasonlóan 
független és autonóm köztársaságok 
összességeként látni, másrészt pedig a 
földrajzi közelség és a közös kulturális 
örökség révén természetes külpolitikai 
szövetségesekként tekintett rájuk.7 Cast-
ro úgy vélte, a közös piac megteremtése 
lehet az első lépés a politikai egyesülés 
irányába, amely „erős és egyesült Latin-
Amerikát” eredményez majd a nem is 
annyira távoli jövőben.8

Azonban Castro elképzeléseivel ellen-
tétes folyamatok dominálták a hatvanas 
évekbeli Kuba–Latin-Amerika-kapcsola-
tokat, mivel annak ellenére, hogy a tér-
ség szinte minden államában alakultak 
fidelista mozgalmak, kormányzati szinten 
valamennyien felsorakoztak az Egyesült 
Államok Kuba-politikája mögött. Wa-
shington a Kuba jelentette biztonsági ki-
hívást az 1948-ban létrehozott Amerikai 
Államok Szervezetének (Organisation of 
American States, AÁSZ) keretei között 
igyekezett kezelni: mintegy legitimáltat-
ta a lépéseit a pánamerikai regionális fó-
rummal. A térségen belül 1961-re – nem 
utolsósorban a Szövetség a Haladásért 
program9 gazdasági és szociális ígére-
teinek hatására – megszilárdult egy ha-
tározott Kuba-ellenes front, s jóformán 
csak Mexikó és Brazília képviselte azt az 
álláspontot, hogy az AÁSZ nem a meg-
felelő fórum a Kuba-ügy megvitatására, 
mivel az alapvetően bilaterális (kubai–
amerikai) kérdés.10

Miután az Egyesült Államok 1961. ja-
nuár 3-án megszakított minden diplo-
máciai és konzuli kapcsolatot Kubával, 
áprilisban a disznó-öbölbeli invázióval 
kísérelték megtörni Fidel Castro hatal-
mát. A sikertelen próbálkozás után még 
határozottabban előtérbe került az AÁSZ 
mint Kuba elszigetelésének a fóruma. 
Mivel Fidel Castro 1961. április 16-án ki-
jelentette, hogy a forradalmuk szocialis-
ta jellegű, a Kuba-ellenes latin-amerikai 
front tovább erősödött. Ennek következ-
tében az AÁSZ külügyminisztereinek 
nyolcadik találkozóján, 1962. január 22-én 
Punta del Estében (Uruguay) a jelenlévők 
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tizennégy igen, egy nem (Kuba) és hat 
tartózkodás mellett elindították Kuba 
tagságának a felfüggesztését,11 ami hiva-
talosan 1962 februárjában történt meg.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
Washington nem tudta elérni azt a célját, 
hogy az AÁSZ keretében átfogó gazda-
sági szankciókat foganatosítsanak Kuba 
ellen, ami persze nem akadályozta meg 
az Egyesült Államokat abban, hogy 1962. 
február 7-én bejelentse a kereskedelmi 
embargót, betiltva minden Kubába irá-
nyuló amerikai exportot és onnan érkező 
importot.12 Ezt követően a latin-amerikai 
országok is sorra megszakították a diplo-
máciai kapcsolataikat a szigetországgal, 
ily módon teljes mértékben elszigetel-
ték azt az amerikai kontinensen. E téren 
1964 júliusában már csupán Mexikó je-
lentett kivételt a latin-amerikai, illetve 
Kanada az észak-amerikai térségben.13 

Az elszigeteltség azonban meglepően 
hamar megszűnt: egyes latin-amerikai és 
karibi kormányok az 1970-es évek első 
felétől normalizálni kezdték a viszonyu-
kat Kubával. Ennek hátterében egyfelől 
az állt, hogy a hatvanas évek végén – a 
vietnami háború mind intenzívebbé vá-
lásával – Kuba valamelyest lekerült az 
amerikai biztonságpolitika napirendjé-
ről, másfelől a kubai kormány támogatta 
azon térségbeli politikai erőket, amelyek 
a hagyományos vagy „fasiszta” dikta-
túrák kritizálásával kerültek hatalomra. 
Erre a legfontosabb példa az amerikai 
kontinens első, demokratikusan meg-
választott marxista politikusa, Salvador 
Allende chilei elnök (1970–1973), aki 
már a hatalomra jutása előtt szimpatizált 

a kubai forradalommal és annak eredmé-
nyeivel. Ennek fényében nem meglepő, 
hogy elnökként az egyik első lépése a 
kubai–chilei diplomáciai kapcsolatok 
visszaállítása volt.

1972-től Kuba több térségbeli állam-
mal14 is újra fölvette a diplomáciai kap-
csolatokat, és tovább javult a kubai–me-
xikói viszony is: 1975 augusztusában 
Luis Echeverría mexikói elnök (1970–
1976) tett látogatást Havannában, amit a 
rákövetkező hónapban Raúl Castro me-
xikóvárosi vizitje követett.15 Érdekesség, 
hogy a latin-amerikai folyamatok mellett 
Kuba Kanadához is közelebb került az 
évtized folyamán: Pierre Trudeau kana-
dai miniszterelnök 1976-ban a kétoldalú 
kereskedelmi kapcsolatok támogatása 
és általában a hidegháborús feszültség 
oldása érdekében háromnapos látogatást 
tett Kubában, s az a kubaiakhoz intézett 
beszédéből elhíresült „Viva Fidel!” [Éljen 
Fidel!] kiáltás kapcsán is emlékezetessé 
vált.16

Fontos hangsúlyozni, hogy a Latin-
Amerikához közeledés nemcsak bila-
terális szinten valósult meg, hanem a 
szigetországnak a nemzetközi szerve-
zetekben való részvételében is megnyil-
vánult: Kuba csatlakozott az 1973-ban 
létrejött Latin-amerikai Energia Szerve-
zethez (Organización Latinoamericana 
de Energía, OLADE), az 1974-ben 
indult Latin-amerikai és Karibi Cu-
korexportőr Csoporthoz (Grupo de 
Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar, GEPLACEA), 
illetve az 1975-ben létrehozott és az Egye-
sült Államok tagságát kifejezetten tiltó 
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Latin-amerikai Gazdasági Rendszerhez 
(Sistema Económico Latinoamericano 
y el Caribe, SELA).17 Mindez precedens 
nélküli intézményi kötődést eredmé-
nyezett a szigetország és Latin-Amerika 
között. A Castro-rezsim különösen erős 
befolyást szerzett ebben az időszakban 
az angolszász Karib térségben: a het-
venes években részese lett a Fejlődés és 
Együttműködés Karibi Bizottságának 
(Comité de Desarollo y Cooperación 
del Caribe, CCDC), illetve a Karibi 
Többnemzetiségű Hajózási Társaság-
nak (NAMACUR),18 bilaterális szinten 
pedig szoros kapcsolatokat ápolt Forbes 
Burnham kormányával (1964–1980) Gu-
yanában, valamint a jamaicai Michael 
Manley elnökkel (1972–1980). Az utób-
bi bukását követően, Edward Seaga mi-
niszterelnöksége alatt azonban Kingston 
megszakította a diplomáciai kapcsolatait 
Havannával, és minden kubait felszólí-
tott, hogy hagyja el Jamaicát.

Összességében megállapítható, hogy 
Kuba Latin-Amerika-politikáját a hat-
vanas évek forradalmi aktivizmusa után 
már a pragmatizmus hatotta át: míg ko-
rábban a Castro-rezsim inkább az egyes 
latin-amerikai kormányok megdöntését 
célzó pártokat, gerillamozgalmakat tá-
mogatta, a hetvenes években az államkö-
zi kapcsolatok erősítése nyert prioritást. 
Habár az említett intézményi kereteknek 
nem Fidel Castro volt a kezdeményezője, 
de a részvételben annak a lehetőségét lát-
ta, hogy a latin-amerikai országok gaz-
daságilag kevésbé függjenek az Egyesült 
Államoktól, saját hazája pedig a külpoli-
tikájában valamelyest függetlenedhessen 
a Szovjetunió adta keretektől.19

Ugyanakkor Havannának nem változott 
a hozzáállása az Amerikai Államok Szer-
vezete kapcsán, amelyről Fidel Castro a 
hatvanas években úgy nyilatkozott, hogy 
az az „Egyesült Államok gyarmatügyi 
minisztériuma”.20 Pedig Peru – amelynek 
nacionalista katonai kormánya 1971 júniu-
sában felélesztette a kereskedelmi kapcso-
latokat Kubával – már 1972-ben javasolta, 
hogy az AÁSZ vonja vissza azt az 1964-es 
deklarációt, amely a tagállamokat felszólí-
totta a Kubával folytatott politikai, gazda-
sági és egyéb hivatalos állami kapcsolatok 
megszakítására. A javaslatot 1975. július 
29-én fogadták el, s azt az Egyesült Ál-
lamok részéről is enyhébb hozzáállás kö-
vette: augusztus 21-én Washington beje-
lentette, hogy a továbbiakban nem tagadja 
meg a segélyek folyósítását azon orszá-
goktól, amelyek kereskedelmi kapcsolato-
kat tartanak fenn Kubával, és az oda tartó 
kereskedelmi hajóik is használhatják az 
amerikai kikötőket.21

Kuba latin-amerikai reintegrációjának 
folyamata a nyolcvanas években izgal-
masan alakult. Egyfelől a Ronald Reagan 
amerikai elnök (1981–1989) által meghir-
detett külpolitikai doktrína kiemelt támo-
gatást ígért a fejlődő világban a marxisták 
ellen harcoló erőknek, és a republikánus 
elnök külpolitikájának elsődleges cél-
pontjává vált Közép-Amerika és a Karib 
térség, s ennek keretében határozott lé-
péseket tett Kuba izolációjára.22 Másfelől 
viszont Maurice Bishop és a New Jewel 
Movement (NJM)23 grenadai hatalomra 
jutása (1979. március), illetve a sandinis-
ták nicaraguai győzelme (1979. július) új 
lehetőségeket teremtett Kuba régióbe-
li befolyásának a növelésére. Grenadán 
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Castróék több nyugat-európai kormány-
nyal együttműködésben egy nemzetközi 
repülőtér építését tervezték, hogy a szi-
getet bekapcsolják a nemzetközi keres-
kedelem véráramába – bár az amerikaiak 
azon aggályuknak adtak hangot, hogy a 
repülőtér idővel katonai célokat is szol-
gálhat majd. Végül az 1983-as amerikai 
(USA) beavatkozás és az angolszász ka-
ribi államok többségének a csatlakozása 
következtében minden kubainak távoznia 
kellett a szigetrőļ  és Kuba előző években 
felépített karibi kapcsolatai egyre inkább 
háttérbe szorultak.

Ugyanakkor a sandinista Nicaragua 
1979-től Havannának a nyugati féltekén 
végrehajtott legkomolyabb szolidaritá-
si akciójának lett a színtere: 1984-ben 
ötezer sandinista kapott kiképzést Ku-
bában, Daniel Ortega elnök egy évvel 
későbbi állítása szerint pedig nyolcszáz 
kubai katonai tanácsadó tartózkodott az 
országában, akik vélhetően a szovjetek-
től kapott fegyverek használatának az el-
sajátításában segítették a sandinistákat.24 
Castro számára természetes volt, hogy 
Kubának kell a latin-amerikai térségben 
a forradalmi erők első számú (Moszkvát 
is megelőző) támogatójának lennie. Ezt 
támasztja alá egy 1982-es nyilatkoza-
ta is: „A forradalmi küzdelmek idején a 
szovjetek nem tudták… egyetlen mai ni-
caraguai vezető nevét sem. Ugyanez igaz 
Salvadorra [és] Guatemalára… Nekünk 
kubaiaknak… van kapcsolatunk a térség 
forradalmi vezetőivel.”25

Az Egyesült Államokkal való kapcso-
latokban elért újabb mélypont ellenére 
Kuba Latin-Amerikához való közeledése 

tovább folytatódott: fontos támogatója 
volt a közép-amerikai konfliktusok tár-
gyalásos rendezését célul kitűző, a tér-
ségben önálló közvetítő erőként fellépő 
Contadora-csoportnak,26 és a kormány-
közi kapcsolatok mélyítésén is dolgozott, 
aminek eredményeként további latin-
amerikai államokkal állította helyre a 
diplomáciai kapcsolatait.

Érdekesség, hogy míg Argentínával a 
katonai junta ottani hatalomra kerülése 
után is fennmaradtak a diplomáciai kap-
csolatok, sőt Havanna – imperialistaellenes 
külpolitikájával összhangban – támogatta 
is Buenos Airesnek a Falkland-szigetek-
kel kapcsolatos követelését, addig Brazí-
lia csak az ottani demokrácia visszatéré-
sét követően vette fel újra a diplomáciai 
kapcsolatokat a szigetországgal.

A nyilvánvaló politikai érdekek mel-
lett a gazdasági megfontolások is sze-
repet játszottak a közeledésben: Kuba 
egyértelműen igyekezett csökkenteni a 
keleti blokk államaitól való kereskedel-
mi függőségét. A legerősebb ilyen jelle-
gű kapcsolatai Argentínával és Mexikó-
val épültek ki a térségben – az utóbbival 
1984-re 16 megállapodást kötött, főként 
technológiai, ipari, kulturális, kőolajipari 
és turisztikai együttműködésről.27 A bő-
vülő kereskedelmi kapcsolatokat bizo-
nyítja, hogy míg 1985-ben az amerikai 
kontinens államai 1,2 százalékot tettek ki 
a kubai exportból, 1992-ben már 13,2 szá-
zalékos részesedést mutattak. Igaz ugyan, 
hogy Kanada volt az első számú amerikai 
kereskedelmi partner, amelyet viszont 
Nicaragua, Mexikó, Venezuela és Brazí-
lia követett.28
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A hidegháború vége új lehetőségeket 
teremtett a világ államainak a külkap-
csolati rendszerében, mivel „kinyitotta” 
a keleti és a nyugati blokk ajtajait, és 
az államközi kapcsolatok új mintái sok 
esetben felülírták a korábbi ideológiai 
ellentéteket. Kuba számára a kilencve-
nes évek komoly kihívásokat tartoga-
tott, hiszen a Szovjetunió felbomlása az 
alapvető külkereskedelmi kapcsolataitól 
fosztotta meg, míg az Egyesült Államok 
az embargó szigorításával igyekezett el-
venni a Castro-rendszer levegőjét. A Bill 
Clinton elnök hivatali ideje alatt (1993–
2001) bevezetett ún. Torricelli- (1992) és 
Helms–Burton-(1996) törvény30 a hideg-
háborús amerikai attitűdöt képviselte: 

mindkettő Kuba teljes elszigetelésével 
igyekezett véget vetni Fidel Castro ural-
mának. (Havanna külpolitikai sikerként 
könyvelhette el, hogy 1996-ban az ENSZ 
Közgyűlésében 137 ország szavazott 
nemmel az ország elleni amerikai blokád 
és embargó bevezetése ellen, 2000-ben 
pedig már 167-en a feloldás mellett vok-
soltak.31) Kuba számára alapvető feladat 
volt, hogy a keleti blokk államai helyett 
új külkereskedelmi partnereket találjon 
– a kilencvenes évek folyamán Kanada, 
Spanyolország és Hollandia jelentett ki-
utat az elszigeteltségből.

A latin-amerikai államokban a kilenc-
venes évek alapvetően az ún. neoliberá-
lis strukturális reformok bevezetéséről 

1. táblázat29

A Kuba és egyes latin-amerikai államok közötti
diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele

Év Állam(ok)

1971, 1995
Chile
(1973-ban Pinochet megszakította a diplomáciai kapcsolatokat, 
amelyek csak 1995-ben álltak ismét helyre)

1972 Peru, Barbados, Jamaica, Guyana, Trinidad és Tobago
1973 Argentína
1974 Panama, Venezuela

1975
Kolumbia
(1981-ben megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok, s 1991-ben álltak 
csak helyre)

1979 Ecuador, St. Lucia, Suriname
1983 Bolívia
1985 Uruguay
1986 Brazília
1995 Belize
1997 Haiti
2009 Salvador
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szóltak, amelyeknek az előző évtized 
adósságválságát követően a legfőbb cél-
juk a térségbeli államok gazdasági kon-
szolidációja és fejlődési pályára állítása 
volt. A kereskedelmi liberalizáció és pri-
vatizáció eredményeként Latin-Amerika 
számára elsősorban az amerikai (USA) 
és az európai gazdasági partnerek kerül-
tek előtérbe, s ezt politikai és intézményi 
közeledés is kísérte. Az utóbbira példa 
az Észak-amerikai Szabadkereskedel-
mi Megállapodás (North American Free 
Trade Agreement, NAFTA) megkötése 
Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 
részvételével, illetve az EU–Mercosur-
tárgyalások megindulása, továbbá az 
ibér-amerikai csúcstalálkozók kezdete.

A kilencvenes évek folyamán Kubának 
a latin-amerikai térség iránti attitűdjében 
változást jelentett, hogy Havanna retori-
kájában háttérbe szorult a proletár inter-
nacionalizmus és a nemzeti felszabadító 
mozgalmak támogatása, és sokkal inkább 
a regionális béke és együttműködés került 
az előtérbe; Kuba szeretett volna részese 
lenni a formálódó latin-amerikai integrá-
ciós tömörüléseknek.32 Fontos diplomáci-
ai sikereként értékelhető, hogy az alapítója 
volt a működését 1994-ben megkezdő Ka-
ribi Államok Társulásának (Association 
of Caribbean States, ACS). A szervezet 
érdekessége, hogy az ún. szélesebb érte-
lemben vett Karib térség államai között 
irányzott elő rendszeres kooperációt,33 így 
annak Közép- és Dél-Amerikának a Ka-
rib-tengerhez földrajzilag közel eső orszá-
gai (például Mexikó, Guatemala, Hondu-
ras, Costa Rica, Kolumbia, Venezuela) is 
részesei mind a mai napig.

Az évtized kubai–latin-amerikai kap-
csolatait alapvetően erősödő politikai 
és gazdasági (elsősorban kereskedelmi) 
kapcsolatok jellemezték, de fontos hang-
súlyozni, hogy az intenzívebb közeledés 
egyértelmű akadálya volt, hogy a felek 
elsősorban a saját fennmaradásukkal és 
túlélésükkel voltak elfoglalva, vagyis 
nem nyerhetett prioritást a kapcsolatok 
komolyabb építése. Ugyanakkor rendsze-
ressé váltak a legmagasabb szintű poli-
tikai találkozók (Fidel Castro 1989-ben 
tett látogatást Venezuelában, ahol José 
Sarney brazil elnökkel is találkozott; 
1995-ben Buenos Airesbe utazott; 1999-
ben Fernando Henríque Cardoso láto-
gatott Havannába, stb.), és a gazdasági 
kapcsolatok is élénkültek (1992 és 1997 
között az ötszörösére nőtt a Mexikóba, 
közel a tízszeresére a Kolumbiába irá-
nyuló kubai export, míg a brazíliai kivitel 
megduplázódott).34 Összességében tehát 
a kilencvenes évekre a kétezres évek in-
tenzív közeledéséhez való átmeneti, fel-
készülési periódusként tekinthetünk.

Kuba és Latin-Amerika
az ezredforduló után

Az ezredforduló fontos mérföldkövet 
jelentett a kubai–latin-amerikai kapcso-
latok alakulásában, mivel a bilaterális 
és az intézményi kapcsolatok egyaránt 
erősödtek, a hetvenes évek óta tapasztalt 
lassú közeledés sokkal közvetlenebb és 
intenzívebb lett. Két fontos tényező já-
rult hozzá ehhez: a dél-amerikai ún. új-
baloldali vagy neopopulista fordulat és 
– azzal párhuzamosan – a kubai reformok 
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fokozatos bevezetése. A kilencvenes évek 
végétől több latin-amerikai, elsősorban 
dél-amerikai országban került hatalomra 
magát baloldalinak, szocialistának vagy 
munkáspártinak tartó politikai erő. E je-
lenség alapvetően a nyolcvanas-kilencve-
nes évek latin-amerikai folyamatainak a 
következményeként értelmezhető.

Az 1980-as éveket meghatározó latin-
amerikai adósságválság kezelésére külső 
– alapvetően a Nemzetközi Valutaalaptól 
(International Monetary Fund, IMF) és 
USA-tól érkező – nyomásra neoliberális 
strukturális reformokat vezettek be, az 
ún. washingtoni konszenzus35 pontjainak 
a követésével. E lépések makroökonómiai 
javulást eredményeztek, és gazdasági 
konszolidációt hoztak, ám az olyan társa-
dalmi kihívásokat, mint a szegénység, a 
társadalmi és a regionális egyenlőtlenség, 
nem sikerült kezelni, sőt a reformok sok 
esetben a szociális mutatók rosszabbodá-
sával jártak.36 A 2001–2002-es argentin 
válság komoly szkepticizmust váltott ki a 
latin-amerikaiak körében a washingtoni 
konszenzus helyi alkalmazhatóságát il-
letően, és erősítette általában a politikai 
elittel szembeni bizalmatlanságot is.

A kilencvenes évek reformjait végigvi-
vő, túlnyomórészt konzervatív, jobbkö-
zép pártok hitelüket veszítették a korrup-
ciós botrányaik, illetve a szociális kihí-
vások megoldatlansága miatt, eközben a 
(hidegháború idején a legtöbb államban 
szinte teljesen felszámolt) baloldali erők 
megerősödtek, és olyan politikai üzene-
tekkel kezdtek el kampányolni, amelyek 
rendkívül népszerűek voltak a társadal-
mak kiábrándult rétegei számára. Bár 

fontos hangsúlyozni az újbaloldali elnö-
kök diverzitását, valójában hasonló poli-
tikai és gazdasági tényezők hozták őket 
pozícióba, és hasonló ígéretekkel kam-
pányoltak: a globalizáció veszteseinek a 
támogatását, a szociális kihívások keze-
lését, a külpolitikájukban pedig erőtel-
jesebb latin-amerikai összefogást hang-
súlyoztak. A közös törekvésük az volt, 
hogy a washingtoni konszenzust követő 
érában új, a térségbeli valóságnak meg-
felelő, a fejlődést szolgáló saját modellt 
találjanak.

A Kubához fűződő kapcsolatokat 
mindez több szempontból is érintette. 
Egyrészt az új baloldali vezetők szemé-
ben felértékelődtek a kubai forradalom 
szociális vívmányai: az ingyenes egész-
ségügyi ellátás és oktatás, illetve a vi-
szonylagos társadalmi egyenlőség jól 
összeegyeztethető volt saját kampányígé-
reteikkel. Másrészt viszont Fidel Castro 
meglehetősen kritikusan tekintett a ki-
lencvenes évek neoliberális reformjaira 
(azokat az amerikai imperializmus esz-
közeként értékelte, és – José Martí esz-
méjének megfelelően – az önálló fejlődé-
si út fontosságára hívta fel a figyelmet), 
ami szintén egybeesett a dél-amerikai 
elnökök retorikájával. A kubai vezető 
1993-ban a következőképpen nyilatko-
zott a kérdéssel kapcsolatban: „Ha nem 
győzzük le a neoliberalizmust, akkor 
eltűnünk mint nemzetek, eltűnünk mint 
független államok, és olyan gyarmatosí-
tást tapasztalunk majd meg, amilyet nem 
láttak még a harmadik világ államai.”37 
Castro már akkoriban fontos támogatója 
volt a neoliberalizmus ellenében formálódó 
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latin-amerikai társadalmi mozgalmak-
nak és nem állami szereplőknek, például 
a São Paolo Forumnak,38 s ez az attitűd 
vált „hivatalossá” a kapcsolatok kor-
mányközi szintű erősítésével.

Harmadrészt a neobaloldali elnökök-
nek az Egyesült Államokhoz fűződő 
viszonya több ponton is konfliktusossá 
vált a kétezres években, ami megint csak 
Kuba felé sodorta az érintett államokat, 
és a szigetország több évtizedes Dávid–
Góliát-harca a Washington diktálta poli-
tikai és gazdasági modell elutasításának 
a szimbólumává vált Dél-Amerika új el-
nökeinek szemében.

A következőkben azt vizsgálom, hogy 
az egyes – bilaterális, latin-amerikai re-
gionális és amerikai kontinentális – szin-
teken hogyan, milyen formában és dina-
mikával jelent, illetve jelenik meg a ku-
bai–latin-amerikai közeledés a kétezres 
években.

Bilaterális kapcsolatok

Az ezredforduló utáni években Kuba 
és Latin-Amerika bilaterális szintű 
kapcsolatai átrendeződtek. Az évti-
zedeken keresztül stabil partnerséget 
adó Mexikó – az új elnök, Vicente Fox 
(2000–2006)39 politikájának következ-
tében – egyértelműen háttérbe szorult 
Kuba térségbeli szövetségesei körében. 
Olyannyira, hogy 2004-ben Peru mel-
lett Mexikó is határozottan kritizálta 
az ENSZ-ben Havanna emberi jogi jog-
sértéseit, majd mindkét állam vissza is 
hívta a nagykövetét onnan. Venezuela 
és Brazília azonban egyre szorosabb 

szövetségesévé vált. Természetesen más 
latin-amerikai (elsősorban dél-amerikai) 
országokkal is szorosabbá vált a kapcso-
lat, de terjedelmi okok miatt erre a két 
relációra fókuszálok: Venezuelára mint a 
legaktívabb támogatóra, illetve Brazíliá-
ra mint olyan feltörekvő országra, amely 
a G20 és a BRICS tagjaként, valamint 
potenciális középhatalomként jelentős 
partner Kuba számára.

A latin-amerikai újbaloldali politikai 
fordulat során elsőként Hugo Chávez ju-
tott hatalomra, aki az 1999-es első beik-
tatásától 2013-as haláláig volt Venezuela 
elnöke. A Chávez-érában az ország vált 
Kuba legközelebbi dél-amerikai szövet-
ségesévé – ennek hátterében a forradalmi 
szolidaritás és az Egyesült Államoktól 
független külpolitika kialakítása volt a 
legfontosabb tényező. Chávez már 1999 
elején ellátogatott Kubába, majd 2000-
ben megkötötték azt a bilaterális szerző-
dést (Convenio Integral de Cooperación), 
amely a későbbi kapcsolatok és az „olajat 
szolgáltatásokért cserébe” elv alapjául 
szolgált. A megállapodás értelmében 
Kuba napi 5300 hordó kedvezményes 
árú olajért cserébe technikai segítséget 
és tanácsadást biztosít Venezuelának az 
oktatás, az egészségügy és a tudományos 
kutatás terén. A kapcsolatok mélyítése 
jegyében 2005-ben már napi 9000 hordó 
olajat szállítottak Kubába, viszonzásul 
pedig 30.000 kubai egészségügyi dolgo-
zó érkezett Venezuelába, és több tízezer 
ottani lakos utazott a szigetországba va-
lamilyen műtét elvégeztetésére.40

Ezt a csererendszert mindkét ország-
ban támadták: míg a venezuelai ellenzék 
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az ország „kubanizációjától” és Castro 
aktív befolyásától tartott, addig Kubában 
a távozó orvosok és tanárok kapcsán a 
hazai szociális háló gyengülésével riogat-
tak, illetve sokan Chávez bizonytalannak 
tartott hatalma miatt féltek a szorosabb 
szövetségtől.41 Mindezek ellenére a két 
ország 2004-ben aláírta az alább tárgya-
landó ALBA alapját adó bilaterális meg-
állapodást, vagyis az évtized közepén a 
kétoldalú kapcsolatok erős intézményi 
elemmel bővültek.

A kétezres években Venezuela lett 
Kuba első számú kereskedelmi partnere, 
és rendszeres magas szintű politikai talál-
kozók keretében vált folyamatossá a poli-
tikai kooperáció. Chávez „testvérének” 
és „mentorának”42 nevezte Fidel Castrót, 
a kubai politikai berendezkedést pedig 
„forradalmi demokráciaként” definiálta, 
szembeállítva azt az Egyesült Államok 
„elitdemokráciájával”.43 A kubai–venéz 
szövetség alapját a szociális szolidaritás 
adta, a résztvevők talán legfontosabb cél-
ja az volt, hogy a hagyományos államkö-
zi politikai és gazdasági kapcsolatokat 
egy erős szociális dimenzióval bővítsék, 
amely a 21. században a szélesebb Dél–
Dél-együttműködés számára is iránymu-
tató lehet. A gazdasági-szociális kapcso-
latok mellett a kibontakozó stratégiai-ka-
tonai együttműködésük volt az, ami az 
Egyesült Államokat igazán aggodalom-
mal töltötte el, bár megbízható informá-
ciók mindezidáig nem láttak napvilágot 
egyetlen közös hadgyakorlatról vagy ko-
molyabb fegyverkereskedelemről.44

Az együttműködés gyengülése egybe-
esett Venezuela gazdasági visszaesésével: 

a Chávezt követő Nicolás Maduro (2013–) 
elnöksége során a kétoldalú kapcsolatok 
már távolról sem mutatnak olyan intenzi-
tást, mint korábban. Venezuela mélyülő 
politikai, gazdasági és társadalmi válsá-
ga az újbaloldal elhiteltelenedésével járt 
egész Latin-Amerikában, ezért a kubai 
vezetés számára mind kínosabb partner-
ré vált. Ennek ellenére 2019 februárjában 
Donald Trump azzal vádolta meg Kubát, 
hogy katonai erővel tartja ellenőrzése 
alatt Venezuelát, Madurót pedig Ha-
vanna bábjának bélyegezte, amit Bruno 
Rodríguez kubai külügyminiszter hatá-
rozottan cáfolt.45 Összességében tehát a 
Chávez-éra jelentette a kubai–venezue-
lai kapcsolatok fénykorát, Cháveznek a 
Castro-rezsim melletti nyílt elkötelező-
dése visszakapcsolta Kubát Latin-Ame-
rikába, s így az hosszú évtizedek után va-
lódi, aktív szövetségest nyert a térségben.

Brazília és Kuba kapcsolatai más di-
namikát mutatnak; ez esetben mérföld-
kőnek tekinthető Luiz Inácio „Lula” da 
Silva munkáspárti elnök (2003–2011) ha-
talomra jutása, mivel attól kezdődően a 
reláció komoly lendületet kapott. A brazil 
Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores, 
PT) és Kuba viszonya mindig is bará-
ti volt; a brazil katonai diktatúra idején 
a párt elnöke, José Dirceu de Oliveira e 
Silva évekig Kubában tartózkodott, ké-
sőbb a PT aktív résztvevője volt a São 
Paolo Forumnak,46 vagyis Lula hatalom-
ra jutásakor a kubai kapcsolatépítés nem 
volt előzmény nélküli. Lula da Silva a 
saját bevallása szerint annak a generáci-
ónak a tagja, amely csodálta az 1959-es 
kubai forradalmat, és a két vezető közötti 



34 Külügyi Szemle

Lehoczki Bernadett

baráti nexust mutatja a 2001-es havannai 
látogatásán elhangzott üdvözlése is: „Kö-
szönjük, Fidel Castro, köszönjük, hogy 
létezel!”47

Lula da Silva elnöksége idején a külügyi 
tevékenység két alappillére az autonóm, 
szuverén brazil külpolitika folytatása és 
a latin-amerikai összefogás támogatása 
volt – e célok egyébként erős kontinuitást 
mutattak a megelőző brazil elnökökével. 
Újdonságot jelentett viszont a Kuba felé 
történt politikai nyitás, amely jól illesz-
kedett a PT külpolitikai programjába, hi-
szen a szigetország az állami szuvereni-
tásért folytatott harc kiemelkedő szereplő-
je – s nemcsak Latin-Amerikában, de az 
egész világon is. Mindemellett a Brazília 
vezette latin-amerikai összefogás fontos 
pillére volt Kuba, mivel a felvétele azt az 
üzenetet hordozta, hogy Kubát a politi-
kai berendezkedése ellenére is a térség 
szerves részének tekintik. A PT hatal-
ma idején látványosan megszaporodtak 
a legmagasabb szintű elnöki találkozók: 
Lula a nyolcéves periódusa alatt négy al-
kalommal, az őt követő Dilma Rousseff 
elnök asszony (2011–2016) pedig kétszer 
látogatott el Havannába, s mindketten 
részt vettek Fidel Castro 2016-os teme-
tésén is. Raúl Castro háromszor is volt 
Brazília vendége.48 2003-ban hivatalosan 
is útjára indították a kubai–brazil szövet-
séget, amelynek hatására a kétoldalú ke-
reskedelem 580 százalékkal nőtt a követ-
kező évtizedben: Venezuela és Kína után 
Brazília lett Kuba harmadik legfontosabb 
kereskedelmi partnere.49

Akkoriban Brazília a kubai reformfo-
lyamat fontos befektetőjévé vált: jelen-
tős hiteleket folyósított az országnak; a 
Petrobras (a brazil állami kőolajvállalat) a 
kubai (CUPET) és más külföldi cégekkel 
együtt végzett kőolaj utáni kutatásokat 
a Mexikói-öbölben; az Odebrecht nevű 
építőipari vállalata pedig fontos résztve-
vő volt a marieli kikötő építésében. (Ez 
utóbbi modernizációjának és bővítésének 
a jelentősége, hogy összekötötte a kubai 
gazdasági nyitást az egyre növekvő oda 
irányuló latin-amerikai exporttal és az 
ázsiai partnerek nyújtotta lehetőségek-
kel.50 Rousseff elnöksége idején a legfon-
tosabb újdonság a 2013-ban indult „Több 
doktor” (Mais Medicos) program volt, 
amelynek eredményeként húszezer kubai 
orvos látta el éveken keresztül az Ama-
zonas térségének és a brazil nagyvárosok 
nyomornegyedeinek szegényeit. A pro-
jekt a kubai „orvosdiplomácia” szerves 
részeként értékelhető.51

Fontos látni, hogy a brazil–kubai köze-
ledés alapvető brazil gazdasági érdekeket 
szolgált: az ország számára fontos volt a 
gazdasági kapcsolatépítés Latin-Ame-
rikában; a viszony javítása támogatta a 
brazil gazdaság diverzifikációját; továb-
bá a magát regionális középhatalomként 
definiáló Brazília a legfontosabb dél-
amerikai feltörekvő államként nem ma-
radhatott ki a kubai gazdasági reformfo-
lyamat adta lehetőségekből. Lula politi-
kai-gazdasági törekvéseinek hátterét jól 
összegzi a 2008-as havannai látogatásán 
tett megjegyzése: „Szeretnénk viszont-
látni Kubát az akolban, [és] a konfronta-
tív attitűdöt mutató Egyesült Államokkal 
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szemben mi biztonságérzetet adhatunk a 
kubaiaknak az előttük álló átmenet [so-
rán]”.52 Vagyis Brazília Washingtonnál 
jóval türelmesebbnek mutatkozott a ku-
bai reformokkal és azok dinamikájával 
kapcsolatban, nyomásgyakorlás nélkül 
támogatta az ottani változást, és deklarált 
célja volt, hogy Havannát a latin-ameri-
kai országok között üdvözölhesse.

Brazília növekvő gazdasági kihívásai a 
2010-es évektől mérsékelték a Kubának 
nyújtott segítség mértékét, majd Dilma 
Rousseff bukása, illetve a Petrobrast és 
az Odebrechtet érintő rendkívül súlyos, 
számos államot behálózó korrupciós 
botrány korlátozta a lehetőségeket. Már 
Michel Temer elnöksége (2016–2019) 
idején csökkent a hitelnyújtás és a be-
fektetések üteme, illetve a Brazíliában 
szolgáló kubai orvosok száma. Az „át-
meneti időszakot” követően, 2019 janu-
árjában beiktatott Jair Bolsonaro jobb-
oldali elnök pedig már a brazil külpoli-
tika dezideologizálását tűzte ki célul: a 
külkapcsolatokat alapvetően a gazdasági 
érdekek mentén kívánja irányítani,53 s en-
nek a várható következménye a Kubával 
való viszony háttérbe szorulása lesz. Ezt 
bizonyítja a kubai orvosok ügye: mivel 
Bolsonaro a kampánya során a „kubai 
testvérek felszabadítása” révén egy olyan 
új rendszert ígért, amelyben a Brazíli-
ában dolgozó kubai orvosokért járó fi-
zetséget nem a Kubai Kommunista Párt 
kapná, hanem maguk az orvosok, akik a 
családjukkal együtt le is telepedhetnek 
az országban. Bolsonaro választási győ-
zelme után Havanna visszahívta az orvo-
sokat.54

Összességében azt látjuk, hogy Ve-
nezuela és Brazília (Argentína, Bolívia, 
Ecuador és Nicaragua mellett) egyaránt 
Kuba fontos szövetségese lett a kétezres 
évek folyamán – az előbbi egyértelmű-
en ideológiai, az utóbbi sokkal inkább 
pragmatikus hozzáállással –, ám e szö-
vetségek az utóbbi években megtorpanni, 
Brazília esetében egyenesen a visszájára 
fordulni látszanak. Jelenleg Kuba legfon-
tosabb dél-amerikai szövetségese a bolí-
viai Evo Morales, aki a neobaloldali for-
dulat utolsó – még hatalmon lévő – ottani 
képviselője. Morales 2018 áprilisában 
látogatott utoljára Havannába, az abban 
az évben rendezett perui összamerikai 
csúcstalálkozón pedig a kubai delegáció-
val közösen lépett föl a formálódó latin-
amerikai jobboldal ellen.55 A bilaterális 
kapcsolatok szintjén fontos megjegyezni, 
hogy a kubai–bolíviai tengelyhez csat-
lakozhat a következő években Mexikó, 
ahol 2018 júniusában választották elnök-
ké a baloldali populista Andrés Manuel 
Lopéz Obradort. Mexikó a történelmi 
kapcsolatok és a földrajzi közelség miatt 
is komoly lehetőség Kuba számára, a két 
ország kapcsolatainak mélyülése erősebb 
kötődést jelenthet a továbbiakban Közép-
Amerikához és a karibi térséghez.

Kuba viszonya a latin-amerikai 
regionális integrációkhoz

A latin-amerikai integrációs folyamat 
megindulása – a pánamerikai keretrend-
szerről való leválása – az 1960-as évekre 
tehető. Mivel ez egybeesett Kuba regio-
nális izoláltságával, az első hullámban 
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létrejött (főként a belső piac bővítését, 
a tagállamok közötti kereskedelem fel-
futtatását célzó) intézményi keretekből 
Havanna kimaradt, de – ahogy fentebb 
láthattuk – a hetvenes években már több 
térségbeli kezdeményezéshez is csatla-
kozott. Az 1990-es évek elejének (máso-
dik) latin-amerikai integrációs hulláma 
elsősorban a neoliberális strukturális 
reformok következményeként értékelhe-
tő. Nyitott regionalizmusnak is nevezik, 
mivel a részt vevő csoportosulások kifelé 
forduló stratégiába kezdtek (szemben a 
hatvanas évek integrációinak alapvetően 
protekcionista megközelítésével). Kuba 
a neoliberális reformok aktív ellenző-
jeként ebből a folyamatból is kimaradt. 
Ugyanakkor a kilencvenes évek fontos 
újítást hoztak: 1991-ben rendezték meg 
első ízben az azóta rendszeressé vált 
ibér-amerikai csúcstalálkozót, 1999-ben 
pedig kezdetüket vették az EU–Latin-
Amerika-csúcsok. Kuba az elejétől fog-
va jelen volt mindkettőben, ami azt jelzi, 
hogy bár a latin-amerikai országok ekkor 
még nem konfrontálódtak Kuba kapcsán 
az Egyesült Államokkal, de egy új struk-
túra kialakításakor egyértelművé tették, 
hogy a szigetország a latin-amerikai tér-
ség tagja.

Az ezredfordulót követően az ak-
kori politikai fordulat eredményeként 
alakultak meg a latin-amerikai regi-
onális integrációk harmadik generá-
ciójaként számon tartott intézményi 
keretek. Közülük a legfontosabbak: a 
Bolivári Szövetség Amerikánk Népei 
Számára (Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, ALBA), 

a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (La 
Unión de Naciones Suramericanas, 
Unasur) és a Latin-amerikai és Kari-
bi Államok Közössége (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
CELAC). Kuba kettőben (ALBA és 
CELAC) is alapító tag, ami alapvető 
változást jelez a szigetország és Latin-
Amerika viszonyában, hiszen Havanna 
a latin-amerikai folyamatok alakítójaként 
jelenik meg, és a közösség szerves része-
ként elfogadott szereplőként vesz részt a 
tömörülésekben.

A szakirodalom ezt az időszakot 
„poszthegemón” regionalizmusnak neve-
zi,56 ami arra utal, hogy az Egyesült Ál-
lamok hegemón szerepével, dominanci-
ájával fémjelzett évtizedeket követően a 
latin-amerikai országok olyan integráci-
ós tömörüléseket hoztak létre, amelyek a 
gazdasági együttműködés prioritása felől 
a stratégiai-politikai kooperáció irányá-
ba mozdultak el. Mindemellett a régiós 
egység erősítésének a gondolata egyfelől 
a washingtoni konszenzus utáni közös 
alternatívakeresést, másfelől deklarál-
tan az Egyesült Államok kontinentális 
befolyásának a kiegyenlítését szolgálta. 
Mindezek a motivációk és törekvések 
jól összeegyeztethetők egyébként a ku-
bai külpolitika alapvetéseivel, így nem 
csoda, hogy Havanna aktív részese lett e 
formációknak.

Szintén Kuba részvételét támogatta az 
a tényező, hogy ezen intézményi keretek 
határozottan „elnöki vezérlésűek”, hi-
szen a tagállamok legfelsőbb politikai ve-
zetői, az ő tárgyalásaik és egyeztetéseik 
révén dől el, milyen irányt vesz, milyen 
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célokat szolgál az adott regionális in-
tegráció. Kuba politikai berendezkedése 
könnyen illeszkedik ebbe a struktúrába, 
vagyis Havanna számára nem jelentet-
tek dilemmát az olyan tényezők, mint az 
állami szuverenitás feladása vagy a civil 
társadalom aktív részvétele. Ráadásul 
ezen új, „poszthegemón” csoportok glo-
bális szinten a multipoláris világrend és 
a szélesebb Dél–Dél-együttműködés ak-
tív támogatói, és e célok szintén jól ösz-
szeegyeztethetők a kubai retorikával és 
külpolitikával.

Időrendben az első ilyen szervezet 
az ALBA volt, amelynek az alapját egy 
kubai–venezuelai megállapodás terem-
tette meg 2004-ben. A szervezet viselte 
magán a legerősebb imperialistaellenes 
jelleget, és támogatta a leghatározottab-
ban a Dél–Dél-együttműködés szélesebb 
kereteit. Az ALBA résztvevői a klasszi-
kus szabadkereskedelmi megállapodások 
egyfajta erős szociális dimenziójú alter-
natíváját kívánták felkínálni. A későbbi-
ekben további latin-amerikai államok is 
csatlakoztak: Bolívia, Nicaragua, Domi-
nika, Ecuador, Antigua és Barbuda, Saint 
Vincent és a Grenadine-szigetek, Saint 
Lucia, Grenada, valamint Saint Kitts és 
Nevis. De ennél is fontosabb, hogy ma 
már számos nem állami szereplő is részt 
vesz az ALBA működésében: például az 
FMLN által vezetett önkormányzatok 
Salvadorban, illetve olyan társadalmi 
mozgalmak, mint a Vía Campesina.57

A kormányzat különböző szintjeinek az 
összefogása, valamint a kormányzati és a 
nem kormányzati szereplők rendszeres 
együttműködése az ALBA fontos újítása. 

A szervezet működése a közös, integrált 
fejlődésre fókuszál, célja, hogy „a részt 
vevő tagok függetlenségét, önrendelke-
zését és identitását védelmező politikai, 
gazdasági és szociális szövetség”58 jöjjön 
létre. A meglehetősen dinamikus kezdést 
azonban 10 év után erős megtorpanás kö-
vette: Hugo Chávez halála, a kőolaj csök-
kenő világpiaci ára, Venezuela politikai 
és gazdasági kihívásai, majd Raúl Castro 
hatalomátadásának előkészítése egyaránt 
a korábbi intenzitása ellen ható tényező 
volt,59 ily módon jelenleg komoly kétsé-
gek mutatkoznak a jövőjét és fennmara-
dását illetően.

A CELAC jelentőségét az adja, hogy 
az az első olyan regionális szervezet, 
amely valamennyi latin-amerikai és ka-
ribi szuverén államot tömöríti, vagyis az 
Amerikai Egyesült Államok és Kanada 
kivételével az összes amerikai ország 
a tagja. 2010-ben, Cancúnban határoz-
tak a felállításáról, és 2011 decemberé-
ben kezdte meg a tevékenységét, átvé-
ve a Rio-csoport funkcióit. A szervezet 
a 2010-es években aktív régión kívüli 
kapcsolatépítésbe kezdett, elsősorban az 
Európai Unióval – 2015-ben rendezték 
az első EU–CELAC-csúcstalálkozót, 
amely átvette a korábbi EU–Latin-Ame-
rika-csúcsok szerepét –, Indiával és Kí-
nával.60 A CELAC-ban viselt alapítói 
szerep legitimálta Kuba latin-amerikai 
reintegrációját, és a legszélesebb latin-
amerikai egyesülésként azt a forradalom 
óta folyamatosan hirdetett kubai célt va-
lósította meg, hogy a térség államainak 
tömörülése, rendszeres együttműködése 
az Egyesült Államok elleni küzdelem 
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kiemelkedő elemévé váljék. A szigetor-
szág aktivitását jól mutatja, hogy a má-
sodik CELAC-csúcstalálkozót 2014 ja-
nuárjában Havannában tartották,61 ami 
a kubai diplomácia komoly sikereként 
értékelhető. Az elmúlt években a CELAC 
elsősorban az interregionális kapcsolatok 
építésének az eszközévé vált, vagyis a 
fórum elsődleges jelentősége, hogy a tér-
ségen kívüli szereplők számára a latin-
amerikai egységet (Latin-Amerikát mint 
önálló, autonóm szereplőt) testesíti meg.

Bár nem valamely regionális integrá-
cióhoz köthető, de Kuba térségbeli sze-
repvállalásával kapcsolatban alapvető 
fontossággal bír, hogy 4 éven át Havan-
na közvetítésével zajlottak a kolumbiai 
kormány és a marxista FARC-gerillák 
közötti tárgyalások, amelyek végül a tör-
ténelmi jelentőségű békemegállapodás 
2016. novemberi aláírásához vezettek. 
Ez a szerepvállalás szintén kiemelkedő 
mérföldkő volt a szigetország latin-ame-
rikai integrációjában, hiszen az Egyesült 
Államok legszorosabb dél-amerikai szö-
vetségese (Kolumbia) és Havanna közötti 
bizalmat feltételez. Kuba „semleges”, ki-
zárólag a latin-amerikai térség egységét, 
békéjét és integritását szem előtt tartó 
aktorként tudott fellépni a több évtize-
des konfliktus lezárásában. Norvégia és 
Venezuela mellé azért kerülhetett a köz-
vetítők közé, mert a történelmi háttere jó 
alapot biztosított a gerillák és a kormány 
közötti tárgyalások érzékeny pontjainak 
a megértéséhez. Emellett a kubai hely-
szín azt az elvonultságot, diszkréciót és 
titoktartást garantálta, amely a siker alap-
vető feltétele volt.

A tárgyalások során Norvégia és Kuba 
volt a két „kezes állam”, amelyek aktív 
bizalomerősítő és közvetítő tevékenysé-
get folytattak, Venezuela és Chile pedig 
„kísérő államként” inkább a békefolya-
mat regionális támogatását garantálta.62 
Ugyanakkor itt is érdemes megjegyez-
ni, hogy a kolumbiai politikának az Iván 
Duque elnökké választása (2018) óta 
tartó jobbratolódása és a helyi gerilla-
csoportok kubai támogatása kiélezte a 
kubai–kolumbiai kapcsolatokat.

Kuba latin-amerikai pozícióit illetően 
nem hagyható figyelmen kívül az Egye-
sült Államok mint a kubai–latin-ameri-
kai relációt évtizedekig meghatározó és 
több területen korlátozó aktor. Washing-
ton Kuba-politikája alapvetően folyto-
nosságot mutatott a hidegháború utáni 
évtizedekben, és csak Barack Obama 
demokrata elnök (2009–2017) második 
ciklusa hozott mélyreható változásokat. 
A kétoldalú kapcsolatok történelmi je-
lentőségű normalizációja mögött számos 
motivációt láthatunk. Például azt a fel-
ismerést, hogy ha az USA Kuba-politi-
kája a kilencvenes években nem hozott 
eredményeket, és nem volt képes a sú-
lyos gazdasági kihívásokkal terhelt, ko-
moly nemzetközi elszigeteltségtől sújtott 
Castro-rezsimet megdönteni, akkor az 
várhatóan a 2010-es évtizedben sem fog 
sikerülni, hiszen Havanna külső politikai 
és gazdasági kapcsolatrendszere akkorra 
már stabilizálódott, és komoly latin-ame-
rikai és globális szövetségesekre számít-
hatott.
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A másik oldalon viszont a kétezres 
években, az Egyesült Államok terroriz-
mus elleni háborújával időben párhu-
zamosan kibontakozott latin-amerikai 
neobaloldali fordulat komoly konfliktu-
sokat okozott a két térség viszonyában. 
Latin-Amerika külkapcsolati rendszeré-
ben olyan új szereplők jelentek meg, mint 
a Kínai Népköztársaság, India, Oroszor-
szág vagy Dél-Afrika. Vagyis Obama a 
Kuba felé nyitással igyekezett erősíteni a 
latin-amerikai pozícióit és „az USA tér-
ségbeli befolyását helyreállítani”.63

A közeledés fontos fóruma volt az 
összamerikai csúcstalálkozók (Summit of 
the Americas) rendszere, amelyet 1994-
ben Bill Clinton amerikai elnök indított 
útjára, és máig az Amerikai Államok 
Szervezetének a keretében működik. Az 
argentínai Mar del Platában tartott 2005-
ös csúcstalálkozót már komoly USA-el-
lenes tüntetések kísérték, s egyértelművé 
váltak az Amerika-közi rendszer konflik-
tusos pontjai. A kolumbiai Cartagenában 
rendezett 2012-es csúcson pedig több 
latin-amerikai elnök is követelte Kuba 
részvételét. Kuba szempontjából fontos 
megemlíteni, hogy egyrészt a rendkívül 
instabil venezuelai helyzet támogathat-
ta az Obama politikája iránti kubai nyi-
tottságot, másrészt pedig Havanna addig 
nem tapasztalt amerikai részről hasonló 
attitűdöt és gesztusokat, vagyis nem ki-
zárt, hogy adott esetben korábban is ha-
sonlóan visszafogott, de pozitív hozzáál-
lást tanúsított volna.

Kuba és Washington közeledése hiva-
talosan – 18 hónapig tartó titkos tárgya-
lásokat követően – 2014 decemberében 

indult meg, a diplomáciai kapcsolatfelvé-
telre 2015 júliusában került sor.64 Fontos 
mérföldkő volt azonban a 2015-ös pana-
mai összamerikai csúcstalálkozó, amely-
re a vendéglátó ország kormánya hiva-
talos meghívót küldött Havannának is, 
az ALBA tagállamai pedig egyöntetűen 
jelezték, hogy Kuba nélkül nem vesznek 
részt a találkozón – így végül ott zajlott le 
2015 áprilisában a Barack Obama és Raúl 
Castro közötti történelmi találkozó.

Az Amerikai Államok Szervezete hi-
degháborús szerepének fényében – ami-
kor is az AÁSZ éppen Washington kül-
politikájának a Latin-Amerika befolyá-
solására szolgáló eszköze volt – érdekes 
a csúcstalálkozónak a kubai–amerikai 
közeledésben játszott szerepe és a latin-
amerikai államoknak a washingtoni Ku-
ba-politika alakítására irányuló nyomás-
gyakorlásának a lehetősége. Kubának 
az összamerikai csúcstalálkozókon való 
részvétele az amerikai kontinensen be-
lüli elszigetelésének a végeként értékel-
hető; a latin-amerikai integrálódás után 
nem sokkal megtörtént Kuba amerikai 
államkénti elismerése is. Ugyanakkor 
vélhetően az összamerikai csúcstalálko-
zók rendszerének a marginalizációja fi-
gyelhető meg a jövőben: a 2018-as perui 
csúcson nemcsak Donald Trump ameri-
kai, de Raúl Castro kubai elnök sem je-
lent meg, illetve a korábbi gyakorlattól 
eltérően számos állam is csupán alelnöki 
vagy külügyminiszteri szinten képvisel-
tette magát.

A latin-amerikai neobaloldali fordulat 
visszaszorulása, Dél-Amerika jobbra-
tolódása, korábbi fontos szövetségesek 
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elveszítése (Brazília, Argentína, Ecua-
dor) vagy gyengülése (Venezuela) mel-
lett Trump választási győzelme egy 
újabb fontos fékező erő lett Kuba latin-
amerikai reintegrációjában. A jelenlegi 
washingtoni adminisztráció retorikája 
szerint az amerikai kontinensen Venezu-
ela, Nicaragua és Kuba adja a zsarnoki 
uralom hármasát (troika of tyranny),65 
ily módon a hidegháborús séma látszik 
visszatérni: e szocialista államok teljes 
politikai és gazdasági elszigetelése és a 
nyugati féltekéről való leválasztása lett a 
célkitűzés.

Konklúzió

Kuba az 1960-as évek első felében – a 
forradalmát követően az Egyesült Ál-
lamokkal történt szakítás nyomán – ko-
moly politikai izolációba kényszerült az 
amerikai kontinensen: csupán Kanada és 
Mexikó jelentett hivatalos kapcsot az or-
szág és a nyugati félteke között. Annak 
ellenére, hogy a hidegháború vonatko-
zásában a szigetországot a keleti blokk 
részeként tartják számon, Havanna szá-
mára mindvégig prioritás maradt a latin-
amerikai kapcsolatok erősítése, az Ame-
rikán belüli elszigeteltségből mind több 
ponton való kitörés. Míg az elején alap-
vetően nem kormányzati szereplőkkel 
(pártokkal, gerillamozgalmakkal, felkelő 
csoportokkal) erősítette a kapcsolatait, a 
hetvenes-nyolcvanas években lassan (és 
több esetben megszakításokkal), de el-
kezdtek visszaépülni az államközi kap-
csolatok Kuba és számos latin-amerikai 
ország között. A hidegháború évtizedeiben 

az intenzívebb közeledés alapvető gátja 
az USA-nak a térségbeli politikai és gaz-
dasági befolyása volt, a kilencvenes évek-
ben pedig az hatott a kapcsolatok elmé-
lyítése ellenében, hogy a latin-amerikai 
államok a neoliberális gazdaságpolitika 
mentén strukturális reformokba kezdtek, 
mely folyamatot a Castro-rezsim élesen 
bírálta.

A Latin-Amerikában az ezredforduló 
környékén indult ún. neopopulista fordu-
lat azonban komoly lendületet adott Kuba 
térségbeli reintegrációjának: a szubkonti-
nens kiemelkedő államai (Brazília, Ar-
gentína, Venezuela) váltak a Castro-re-
zsim fontos partnereivé. A szigetország-
hoz fűződő viszony komoly prioritást 
nyert a dél-amerikai államok többségé-
nek külpolitikájában, s Kuba az Egyesült 
Államokkal való szembenállás szimbó-
lumaként, valamint az egységes Latin-
Amerika aktív támogatójaként kitűnő-
en illeszkedett a neobaloldali elnökök 
külügyi elképzeléseibe. A 2010-es évek 
pedig elhozták Washington és Havanna 
közeledését, ami szorosan kapcsolódott 
a Kuba-kérdésnek a latin-amerikai álla-
mok külpolitikai agendáján való előtérbe 
kerüléséhez, illetve Kína térségbeli befo-
lyásának erősödéséhez.

A kubai reintegráció ezen intenzív sza-
kasza után azonban mostanában számos 
tényező arra utal, hogy a kétezres évek fej-
leményei megtorpanhatnak és visszafor-
dulhatnak. Donald Trump amerikai elnök 
Kuba-politikája egyértelmű óvatosságot 
mutat Obama nyitása után, és a washing-
toni vezetést már kevésbé presszionálja a 
Havanna melletti korábbi latin-amerikai 
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összezárás, hiszen a neobaloldali elnökö-
ket követő új politikai szereplők számára 
egyértelműen az USA-hoz való közele-
dés mutatkozik az alapvető külpolitikai 
megfontolásnak, és Kubával kapcsolat-
ban ismét az ideológiai ellenérzések meg-
erősödése látszódik.

Jelenleg a legfőbb kérdés az, hogy a 
kétezres évek gyors, több esetben intéz-
ményesült fejleményei bebetonozták-e 
annyira Kuba helyét Latin-Amerikában, 
hogy az integrálódása visszafordíthatat-
lan legyen. Ha visszatekintünk a kubai 
forradalom győzelme óta eltelt 60 évre, 
azt láthatjuk, hogy Kuba térségbeli visz-
szakapcsolódása nem megszakítások, 
visszalépések nélküli folyamat – ennek 
fényében az utóbbi évek történései jól 
illeszkednek a korábbi események so-
rába, és a kubai reintegráció folyamata 
mégiscsak egy irányba, a közeledés felé 
tart. Az eddigi tapasztalatok alapján az 
sem meglepő, hogy Kuba latin-amerikai 
szövetségesi köre folyamatosan változik, 
hiszen erősen átpolitizált kérdésről van 
szó, és közvetlen befolyásoló (külső) té-
nyező az Egyesült Államok. A Havanná-
hoz fűződő viszony erősen függ tehát a 
latin-amerikai vezetők aktuális politikai 
beállítódásától és annak a külpolitikai le-
képeződésétől. A hetvenes évek óta zajló 
folyamatok elemzéséből az látszik, hogy 
a Kuba hidegháborús latin-amerikai el-
szigeteltségéhez való visszatérés nem 
várható, még ha a kétezres évek lendülete 
után mára a reintegráció folyamata meg 
is torpant. A jelenlegi pillanatkép azt 
mutatja, hogy a dél-amerikai szövetsé-
gesi kör felbomlóban van, ám a 2018-ban 

mexikói elnökké választott Obrador új 
perspektívát nyithat a kubai–latin-ameri-
kai kapcsolatokban, és fontos mérföldkő 
lehet a 2020-as amerikai elnökválasztás.
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