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Všeobecné volby v Guatemale 2011: 

 Znovu to samé? 

 
 

 

 

Álvaro Dubón González 
 

(Guatemala), lékař, chirurg, magisterský titul cum laude v 
oboru Obchodní správa. Hlavní manažer nejvyšší 
zákonodárné instance Organismo Judicial a Nejvyššího 
soudu Guatemaly; předseda správní rady nevládní organizace 
PROLIDER a externí poradce Respekt Institutu, sídlícího v 
České republice. V letech 2001 a 2006 byl poslancem 
Středoamerického parlamentu. 
. 
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 uatemala je 
jednou ze zemí 

Střední Ameriky. Počet 
jejích obyvatel 
přesahuje 13 milionů, 
z nichž převážná většina 
žije v nejdůležitějších 
městech: hlavním městě 
Ciudad de Guatemala, 
Quetzaltenango, 
Escuintla, San Marcos, 
Zacapa, Chiquimula a 
Santa Rosa.  
 
Místní správní členění je vystavěno na 333 obcích rozložených po celé zemi. Ta je 
rozdělena do 22 okresů. Vládní formou je republika, což zahrnuje výkonnou, 
zákonodárnou a soudní moc.  Představitelé obcí, prezident a jeho zástupce, 
poslanci Parlamentu republiky a poslanci Středoamerického parlamentu jsou 
voleni na období čtyř let. V případě prezidentského postu neexistuje možnost 
znovuzvolení. 
 
Již z tohoto stručného úvodu je patrné, jak složité je uspořádat v Guatemale každé 
čtyři roky všeobecné volby, a to nejen kvůli vlastní realizaci voleb, ale hlavně proto, 
že představitelé státu mají k dispozici jen velmi krátké období na provedení 
jakýchkoliv skutečných změn. To vše v situaci, kdy neexistuje státní politika 
v klíčových oblastech, jako je školství, zdravotnictví nebo bezpečnost.  K tomu 
všemu musíme připočíst bezpočet politických stran, které se příštích voleb zúčastní 
a které, jak tomu bylo u voleb minulých, ztěžují rozhodování voličům, kteří se musí 
prokousat seznamem hodným sázkových kanceláří. 
 
Ale ani to ještě není vše. V zemi dochází k naprostému znevažování volebního 
zákona a politických stran ve vztahu k počátku politické kampaně a publicity, která 
ji provází. Stejně jako v minulých volbách, je i nyní težké vyhodnotit tendence těch, 
kteří postoupí do druhého kola voleb anebo kdo by mohl zvítězit v prvním kole – 
takto příznivá situace ovšem od počátku demokratické éry po pádu diktatur v roce 
1986 ještě ani jednou nenastala. 
 
Tato analýza se tak pokusí poskytnout čtenáři náhled na komplikovanou situaci 
v Guatemale a to nejen ve světle okolností ve světě již známých, jako je malá 
bezpečnost v zemi, korupce, obchod s drogami, ale hlavně se zohledněním 
zvláštních charakteristik, které ze země dělají skutečnou laboratoř na politické 
experimenty. Tento dokument jsem sepsal na základě své osobní zkušenosti, 
informací získaných přímo od některých členů politických stran a také na základě 
aktuální situace v zemi. 
 

G GUATEMALA 
Hlavní město: Ciudad de 
Guatemala 
Politické zřízení:  
republika 
Počet obyvatel:  
13 002 206 (v roce 2008) 
Rozloha:  108 889 km2 
HDP:  37,32 miliard 
dolarů 
Index lidského rozvoje 
(HDI):  střední 
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 Volit nebo nevolit? Toť otázka. 
 
11. září proběhnou v Guatemale všeobecné volby. Skutečnost, která by v jiných 
zeměpisných šířkách vzbuzovala vlny entuziazmu, je pro běžného guatematelského 
občana důvodem k bolestem hlavy. Berme v potaz, že za posledních 25 let se v zemi 
zapsalo přes 58 politických stran;  valná většina z nich již právně neexistuje, jelikož 
sloužily jen k uspokojení potřeb pseudopolitiků, kteří se prodali nejúspěšnějšímu 
licitátorovi, nebo prostě nedosáhly minimálního počtu hlasů nutných k tomu, aby 
uchovaly svou platnost v národním politickém spektru. 
 
Běžný občan se musí vypořádat se 
svými každodenními starostmi, 
nepříznivá bezpečnostní situace v zemi 
navíc znamená, že každý z nás odchází 
z domova se strachem, co se nám na 
ulici může všechno stát. Guatemala je 
podle zpráv  Programu pro rozvoj 
Spojených národů spolu s El 
Salvadorem a Hondurasem oblastí 
s největší mírou násilí v Latinské 
Americe a jednou z nejnásilnějších 
oblastní ve světovém měřítku. 
 
Denně se zde stane obětí vraždy 
v průměru 15 osob, podle některých 
zdrojů více, a velké procento těchto 
vražd má spojitost s prodejem drog. 
Tyto zločiny se odehrávají za bílého 
dne a to naprosto beztrestně, což 
znamená, že každý chodec, řidič, 
člověk neustále podstupuje nesmírné 
riziko, že bude v nesprávnou chvíli na 
nesprávném místě. To mezi obyvateli 
způsobuje mnohé poruchy, počínaje 
stresem a konče patologickými projevy, jako je úzkost a sklíčenost. 
 
Ekonomická krize představuje pro občany další starost. Nezaměstnanost, špatná 
finanční politika předchozích a současných vlád, slabý fiskální výnos a čím dál tím 
otevřenější formy korupce na všech úrovních vytvořily klima, které opravdu pro 
voliče není nijak slibné. 
 
Vzniklo nicméně přepestré spektrum témat, pro která mohou prezidenští kandidáti 
navrhovat okamžitá řešení. Dokoce se vyskytl i kandidát, který nabídl, že dovede 

K dnešnímu datu můžeme 

jmenovat následující politické 

strany: 

UNE, Partido Patriota, Partido 

Unionista, PAN, FRG, LIDER, CREO, 

Encuentro por Guatemala, Alianza 

Nueva Nación, Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca, CASA, UCN, 

GANA, VIVA, VICTORIA, ADN – to 

jsou strany, které jsou jednoduše 

nejviditelnější. 

Z nich se sdružují v aliancích jen UNE-

GANA a VIVA-Encuentro por 

Guatemala. To znamená, že bude 15 

kandidátů na post prezidenta, 2 300 

kandidátů na poslanecká křesla, 300 

kandidátů do Středoamerického 

parlamentu a 4 995 kandidátů na posty 

starostů v jednotlivých obcích. 
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reprezentační fotbalový tým až na mistrovství světa, pokud bude zvolen1. Další 
z kandidátů je ve svém volebním spotu zachycen při časné ranní koupeli v kovovém 
sudu s dešťovou vodou.  Další prohlašují, že jsou pro trest smrti a že budou bojovat 
proti obchodu s drogami, že vytvoří pracovní místa, že budou bojovat za práva 
přistěhovalců. Prostě plno slibů občanům, kteří jsou už unaveni absencí změn a 
kterým se nedaří  nalézt opravdové národní vedení, které by konečně navedlo zemi 
správným směrem. 
 
 
  Reálná situace v zemi a scénář nadcházejících voleb 
 
Jak už jsme řekli, počet vražd nijak neklesl. Jen v období velikonočního volna (od 
čtvrtka do neděle) bylo nahlášeno 45 vražd střelnou zbraní2. I když boj proti 
obchodu s drogami zaznamenal nějaké dílčí pokroky a byli zadrženi někteří 
prchající příslušníci různých guatemalských kartelů, šlo spíše o výsledek práce 
Veřejného ministerstva s podporou DEA3. Neexistuje nicméně žádná celistvá 
politika proti náslilí, obchodu s drogami a organizovanému zločinu. Přistupuje se 
ke krátkodobým řešením, které neumožňují dospět k žádným podstatnějším 
výsledkům, které by utišily krvavý vír, ve který se proměnilo guatemalské území. 
 
Umírněně se předpokládá, že v demokratickém zřízení zemřelo více osob než 
v době vnitřního ozbrojeného konfliktu4, což by mělo dělat starosti nejen 
Guatemalcům, ale i celé mezinárodní společnosti. K tomu si přimysleme vraždy a 
obchod s drogami. Bossové drogových kartelů dokázali svá chapadla roztáhnout až 
do sfér politických stran, vládních struktur a bezpečnostních složek země. 
Financování politických stran a původ jejich zdrojů je předmětem mnohých 
pochybností. I když se legislativa prezentuje jako transparentní, co se týká jejich 
příjmů, jejich zdrojů a na co jsou vynaloženy, nikdo z nich, a to je nutno zdůraznit, 
neobjasnil své financování jasným a patřičným způsobem. 
 
Politici pořádají oslavy hodné faraonů, plnými hrstmi vyhazují za reklamy 
v televizi, rádiu a tisku.  Miliony jsou vynakládány na reklamní billboardy po celé 
zemi, na potisk triček, kšiltovek a na bezpočet dárků pro případné voliče.  Za příliš 
vysoké ceny mobilizují obyvatele vzdálených regionů. Odkud na to berou všechny ty 
miliony quetzalů5, které jsou třeba? Jde o nejlépe utajované tajemství všech 
politiků. 
 

                                                        
1 Kandidát strany  Libertad Democrática Renovada, Manuel Baldizón, přislíbil (03.11), že když 
vyhraje volby, dostane reprezentační tým Guatemaly na mistrovství světa ve fotbale. Zdroj: Diario 
Prensa Libre de Guatemala. 
2 Převzato z www.lajornada.net, 2. 5.  2011  
3  Zkratka z anglického  Drug Enforcement Administration. Severoamerická agentura pro boj proti 
obchodu a konzumaci drog. 
4 V Guatemale zuřila 36 let občanská války. Začala v roce 1960 a skončila 29. prosince 1996, když 
tehdejší prezident Álvaro Arzú podepsal Smlouvu o pevném a trvalém míru. 
5 Quetzal je guatemalská měna. Směnný kurz je cca 10 quetzalů za 1EUR. 
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Ve vztahu ke zdravotnictví a vzdělávání zavedla současná vláda rozmanité sociální 
programy, které jsou náležitě oslavovány, ale rozhodně nejsou institucionalizovány. 
Nejsou transparentní a existuje mnoho pochyb o správě milionů quetzalů ze 
státního rozpočtu, ze kterého mají být tyto programy financovány. Všichni 
kandidáti slíbili, že budou pokračovat v sociálních programech, které navíc 
ztransparentní a zinstitucionalizují. 
 
Pravdou však je, že pokud se nevytvoří veřejné politiky, které by nabízely model 
jednání, vylepšily ekonomické indexy a podpořily investice, nemá smysl rozdávat 
dětem potraviny a hotovost za to, že dochází do školy a na lékařské kontroly. 
 
 
  Politické strany a jejich kandidáti 
 
 Ve snaze o analýzu politických stran s největšími reálnými možnostmi se budeme 
zabývat pouze těmi, které se objevily v posledních průzkumech veřejného mínění. 
 
 

                                                                                                                                                           Autorka: Carol Valverth 
 
 
 
 

o Vlastenecká strana  - Partido Patriota 
 
Považována za pravicovou stranu fungující pod vedením Otta Péreze Moliny, 
bývalého generála guatemalské armády, který se aktivně podílel na mírovém 
procesu, který vyústil v podpis Smlouvy o pevném a trvalém míru v roce 1996. Jsou 
na něj svalována obvinění z porušování lidských práv, nicméně do dnešního dne 
nebylo žádné právně prokázáno. Vede dle průzkumů veřejného mínění se 30,4% 

Volby 2011 
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preferenčních hlasů6 a je favoritem na vítězství v příštích volbách. Podařilo se mu 
oslovit mládež, která představuje 50% voličů v zemi, a i dospělí ho vidí v dobrém 
světle. Je oceňován za vytvoření silného a ostříleného pracovního týmu, který 
odvedl v kongesu velký kus práce. 
 
Jeho stranickou kolegyní je Roxana Baldetti, poslankyně Kongresu republiky, žena, 
která si svou pozici vedle Péreze Moliny vydobila tvrdou prací a vedením 
Poslaneckého klubu Vlastenecké strany v guatemalském kongresu. Strana má v celé 
zemi velmi silnou organizační strukturu a v minulých volbách skončila na druhém 
místě, kdy ve druhém kole prohrála s Álvarem Colomem, současným prezidentem 
Guatemaly. 
 
Její slabinou je její vojenský ráz. Přes to, že na osobní úrovni je příjemná, její projev 
nemotivuje, nerozohňuje davy. Nasazení, se kterým strana šla do volební kampaně, 
ji vyneslo do vysokých preferenčních pozic. 
 
V krátkém časovém úseku zastávala Baldetti funkci Prezidentského zmocněnce pro 
bezpečnostní otázky ve vládě Oscara Bergera, ale postu se vzala a věnovala se plně 
práci ve straně. Jejím heslem je Tvrdá ruka, rozum a srdce. 
 
 

o Národní unie nadějě - Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 
 
Současná vládní strana. Její prezidentskou kandidátkou je Sandra Torres, která 
byla ještě před pár týdny manželkou současného prezidenta Álvara Coloma. 
Národní právní úpravy jí jako manželce prezidenta zakazují ucházet se o 
prezidentský post. Aby tak mohla učinit, raději se dala s prezidentem Colomem 
rozvést, což mnozí právní analytici klasifikují jako podvod.  
 
Torresové se připisuje vytvoření úspěšných sociálních programů, kterých zručně 
využila ke svému zviditelnění. Vyskytly se kritiky týkající se transparentnosti těchto 
programů, ale dodnes nebyl prokázán žádný pochybný pohyb financí. 
 
UNE je solidní stranou, která má podporu ze strany oficiálních struktur. Je 
organizována po celé zemi. Utvořila do příštích voleb alianci se stranou Velké 
národní aliance - Gran Alianza Nacional (GANA). I když kolují kritiky zdůrazňující, 
že tato aliance je výhodná jen pro některé vůdce GANA a kandidatury nebyly 
rovnoměrně a spravedlivě rozvrženy. Torres se umísťuje na druhé příčce průzkumů 
se zastoupením 10,7% hlasů a má šanci dostat se při sčítání do vedení a stát se 
první prezidentkou země. 
 
 
 

                                                        
6Předběžná data, výzkum realizovaný mezi 3. A 11. 4. 2011 a zveřejněný v Prensa Libre v pondělí, 2. 
5. 2011 na straně 6. 
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o Velká národní aliance  - Gran Alianza Nacional (GANA) 

 
Strana, která dovedla Oscara Bergera k vítězství a prezidentskému postu v období 
2004-2008.  Momentálně ji vede Jaime Martínez Lohayza, poslanec za okres 
Jutiapa. Vstoupil do volební aliance s UNE a podporuje kandidaturu Sandry 
Torres. Jeho vedoucí tým nahradil ten původní, loajální vůči bývalému prezidentovi 
Bergerovi, a jeho zásluhou se strana poslední čtyři roky udržela v politickém 
spektru. Nicméně, jak je tomu v Guatemale běžné, z této aliance teží jen někteří 
členové vedení strany a kandidáti; mnozí, kteří po celou dobu přispívali k přežití 
strany, zůstali ze hry venku. 
 

 
o CREO -Věřím  

 
Nedávno vzniklá politická strana. Je vedena doktorem Eduardem Sugerem, 
uznávaným akademikem a zakladatelem metropolitní univerzity Universidad 
Galileo. Těší se velké osobní prestiži, ať už na osobní, profesní, ale i na ekonomické 
úrovni, což mu umožnilo zapůsobit v posledních dvou kampaních jako kandidát 
s možností dosáhnout na prezidentský post. V současnosti obsadil třetí příčku 
s 4,7% preferenčních hlasů, tedy s poměrně velkým odstupem od vedoucích pozic 
žebříčku. Omezením pro něj může být jeho věk. 
 
 

o Viva-Encuentro por Guatemala – Viva – Setkání za Guatemalu 
 
Strana Viva je vedena pastorem Haroldem  Caballerosem, zakladatelem velmi 
vlivné místní církve známé pod jménem Ministros de Shaddai. Strana čelí tvrdé 
kritice, jelikož dle zákona je církevním hodnostářům zakázáno, aby kandidovali, 
nicméně Caballeros argumentuje tím, že na svůj církevní post rezignoval již před 
lety. Jeho poselství je založeno na morálních hodnotách a principech. Jeho strana 
vstoupila do koalice se stranou Alianza Nueva Nación paní Nineth Montenegro, 
která je pro svou práci na obranu lidských práv a objasňování osudu zmizelých 
v letech vnitřního ozbrojeného konfliktu v Guatemale velmi ceněna. Je kritizována 
za příjem prostředků z podnikatelské sféry. Na žebříčku volebních preferencí je na 
čtvrtém místě s 3,5% hlasů.  
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Závěr  

 
Vše naznačuje, že dojde k urputnému boji mezi stranami Partido Patriota, Unidad 
Nacional de la Esperanza, CREO a VIVA. Nemělo by nás udivit, pokud co nevidět 
začnou očerňovací kampaně, které budou napadat jednotlivé kandidáty a vzbuzovat 
v řadách voličů ještě větší zmatek a pochybnosti. K volbám je způsobilých 6,8 
milionů občanů Guatemaly, z nichž – pokud se zachová současná tendence- půjde 
k urnám méně než 40%. Vrchní volební soud udal jako maximální přípustný strop 
pro výdaje na předvolební kampaň částku 48 milionů quetzalů, což je o něco více 
než 4 miliony EUR. Toto rozhodnutí je směšné, vezmeme-li v potaz to, co bylo na 
kampaně reálně vynaloženo v posledním půlroce a je možné usuzovat, že alespoň 
v případě vedoucích stran náklady hojně překročí tuto povolenou míru. 
 
Volební panoráma je i při zběžném pohledu zatažené. V zemi panuje mnoho obav, 
že dojde k rozpoutání politického násilí a strany se začnou navzájem očerňovat a 
napadat. Proto zůstanou občané Guatemaly do poslední chvíle nerozhodnutí a 
nakonec velmi pravděpodobně zůstanou doma a voleb se nezúčastní.  Ať už je 
pravda jakákoliv, 11. září bude dnem voleb a ne dnem plánování vlády, konkrétních 
návrhů a předkládání státní politiky. Budou volena jména, písně, hesla, kšiltovky a 
hudba. Bude zvolen ten, kdo dokázal nejlépe vést svoji kampaň, kdo zveřejnil více 
reklam, kdo měl nejlepší volební spot, kdo dokázal prodat nejlepší iluzi již tolik 
poškozenému a zklamanému lidu Guatemaly. 
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Latin-American Insight 
 
„Latinská Amerika se vrací do centra pozornosti nejen z geopolitických 
důvodů, ale hlavně kvůli růstu ekonomických zájmů a role tohoto regionu ve 
světě. Integrace a účast Latinské Ameriky se promítá i do rostoucího počtu 
mezinárodních projektů. A přestože Evropská unie nebo Spojené státy mají 
několik strategických partnerských smluv se zeměmi v regionu (např. s Chile, 
Mexikem nebo Brazílii), potenciál jejich integrace a spolupráce na 
mezinárodní úrovni není zdaleka vyčerpán. Některé státy jako Venezuela, 
Kuba nebo Nikaragua jsou příliš zaneprázdněny interními změnami a 
politickými transformacemi, což se promítá i na možnostech jejich účasti na 
mezinárodní scéně. Cílem programu “Latin-American Insight” je otevřít 
prostor pro analýzu těchto témat a zvýšit v České republice informovanost a 
povědomí o situaci v Latinské Americe.“  
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