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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Tajfún Haiyan a humanitárna odozva
Tajfún Haiyan zasiahol Filipíny 8-11. novembra a zanechal po sebe 5 000 obetí a obrovské materiálne škody. Do Filipín následne začala prúdiť humanitárna pomoc z
celého sveta. Posledné správy v tejto súvislosti priebežne ukazujú, že USA poskytnú 37 mil. dolárov, Spojené arabské emiráty 10 mil. a regionálni lídri – Japonsko,
Južná Kórea a Austrália pošlú Filipínam 10, 5 a 10 mil. dolárov. Čína vyčlenila na pomoc Filipínam najprv kontroverzne nízku sumu 200 tisíc dolárov. Po nepriaznivej
odozve zo štátov južnej a juhovýchodnej Ázie a ďalších strategických partnerov Číny
bola suma zvýšená na 1,9 mil. dolárov (plus logistická pomoc). Otázkou zostáva, čo
stojí za takýmto postupom zo strany Číny. Jedno z možných vysvetlení je jej relatívna neskúsenosť pôsobiť z pozície poskytovateľa humanitárnej pomoci. Druhé berie do úvahy faktor pretrvávajúceho sporu Číny s Filipínami v Juhočínskom mori.

Zvolenie Číny do Rady pre ľudské práva OSN
V polovici novembra bola Čína zvolená za člena Rady pre ľudské práva OSN (RĽP OSN)
(spolu s Kubou, Ruskom, Vietnamom a ďalšími 10 krajinami). Štátna spravodajská
agentúra Xinhua situáciu komentovala takto: „Voľba Číny do RĽP OSN vyjadruje z
pohľadu medzinárodnej komunity uznanie s pokrokmi v oblasti ochrany ľudských
práv v krajine“. Postoje ľudskoprávnych organizácií k tejto veci sa však rôznia. Na
jednej strane sa vyskytujú obavy, že Čína ako významný a čoraz aktívnejší participant v medzinárodných inštitúciách oslabí ich mandát a efektivitu, v tomto prípade v presadzovaní štandardov ochrany ľudských práv. Iný uhol pohľadu ponúka
pozitívnejšie vyhodnotenie situácie. Vychádza z faktu, že Čína sa svojim členstvom
dostane pod drobnohľad RĽP OSN a pre tamojšiu vládu bude zložitejšie ignorovať
a potláčať domáhanie sa práv jej občanmi, bez ohrozenia jej legitimity. Je možné,
že agenda a koncept ľudských práv takto začne strácať svoju „západnú“ nálepku.

EÚ - Čína Summit v Pekingu
Pri príležitosti 10. výročia strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou sa 21. novembra konal v Pekingu summit ich vrcholných predstaviteľov - Hermana Van
Rompuya, José Manuela Barossa, Li Keqianga a Xi Jinpinga. Jedným z kľúčových
záverov summitu bola obojstranná dohoda o začatí rokovaní vedúcich k bilaterálnej investičnej zmluve, s cieľom odstránenia bariér pre investorov na oboch
stranách. Prijatie takejto dohody by zefektívnilo investičnú spoluprácu medzi
Čínou a EÚ, keďže v súčasnosti investície oproti obchodu medzi dvoma partnermi
výrazne zaostávajú. Ich budúce zvýšenie tak môže ďalej podporiť ekonomickú spoluprácu Číny a EÚ. Lídri sa tiež dotkli tém ochrany ľudských práv, spolupráce pri
upevňovaní právneho štátu a kooperácie pri riešení environmentálnych a rozvojových otázok. Hlavným cieľom rozhovorov bolo načrtnutie a vyjadrenie obojstrannej podpory pre hľadanie konsenzuálnej kooperácie v týchto a iných okruhoch
bilaterálnych vzťahov.
Lídri EÚ tiež poukazovali na zmeny odohrávajúce sa tak v Číne, ako aj v EÚ, z
ktorých jednou z hlavných je rozšírenie EÚ zo 16 na 28 členov za posledných 10 rokov. Aj tento fakt priviedol čínskeho premiéra Li Keqianga na summit medzi Čínou
a krajinami strednej a východnej Európy, ktorý sa odohral 26-27. novembra v
Bukurešti (viac v inej správe).
(podrobnejšie informácie o EÚ-Čína summite tu: http://www.european-council.
europa.eu/the-president/summits-with-third-countries?meeting=f09f4d876272-4229-966d-e353126c0a3c&lang=en&type=SummitsWithThirdCountries)

Thajsko v politickej kríze
Napätie, ktoré bolo v Thajsku cítiť už niekoľko mesiacov, vybuchlo v novembri v plnej sile. Státisíce demonštrantov vyšli 24. novembra do ulíc Bangkoku,
požadujúc rezignáciu premiérky. Spúšťačom bolo prerokovávanie kontroverzného zákona o amnestii, ktorý by mohol znamenať návrat expremiéra Thaksina Shinawatru na thajskú politickú scénu. Thaksin Shinawatra, brat úradujúcej premiérky Yingluck Shinawatra, viedol krajinu od roku 2001 do roku 2006,
kedy bol zvrhnutý vojenským pučom. Thaksin bol následne obvinený z korupcie a odišiel do exilu. V Thajsku sa odvtedy podpora pre jeho osobu stala formou politickej identifikácie. Opozícia obviňuje súčasnú premiérku z toho, že je
len bábkou v rukách svojho brata. Snahu vlády o prijatie zákona o amnestii tak
odporcovia bývalého premiéra vidia ako potvrdenie svojich obáv. Zákon síce 1.
novembra prešiel dolnou komorou parlamentu, senát ho však 11. novembra
odmietol. To nestačilo opozičným demonštrantom, ktorí svoj nesúhlas so zákonom pretvorili vo všeobecný odpor k úradujúcej vláde a jej „thaksinovskému“
režimu. Účastníci protestov dokonca napadli a obsadili niekoľko ministerstiev.
Vláda Yingluck Shinawatry zatiaľ odoláva a samotná premiérka ustála hlasovanie
o dôvere v parlamente. Ďalší vývoj je však momentálne ťažké predpovedať.

FLASH NEWS
►Vietnam prijal novú
ústavu. Napriek opatrnému
optimizmu zahraničných
pozorovateľov, ktorý proces
ústavnej revízie sprevádzal,
finálny dokument zdôrazňuje
dominanciu komunistickej strany a neprináša ani
zmeny smerom k uvoľňovaniu
štátnej kontroly nad ekonomikou.
►Gambia zrušila diplomatické vzťahy s Taiwanom.
Obavy, že môže dôjsť k obnoveniu „diplomatickej vojny“
medzi Taipeiom a Pekingom
sa však nenaplňujú. Čína
pristúpila k tejto udalosti,
ktorá ju údajne prekvapila,
zdržanlivo.
►Rusko odovzdalo Indii
lietadlovú loď Vikramaditya. Toto modernizované
sovietske plavidlo má posilniť
rady indického námorníctva,
ktoré čelí rastúcej námornej
moci Číny.
►Summit Commonwealthu
na Srí Lanke, ktorý sa konal
15.-17. novembra, bol niektorými krajinami bojkotovaný.
Dôvodom boli nevyriešené
obvinenia z porušovania
ľudských práv vládou v Colombe počas občianskej vojny
s tamilskými separatistami.
►Čínske ministerstvo obrany
vytvorilo identifikačnú zónu
protivzdušnej obrany nad
Východočínskym morom.
V rámci tejto situácie a v
kontexte upevňovania agendy
‘Amerického pivotu v Ázii’
región navštívi viceprezident
USA Joseph Biden.
►Keňa formálne začala s
výstavbou železnice z prístavu
Mombasa do Nairobi, ktorá
má byť postupne rozšírená,
prepájajúc Keňu s Kongom,
Južným Sudánom a Burundi.
Projekt financuje a do veľkej
miery aj realizuje čínska
štátna firma.
►Medzinárodný súd v Haagu
rozhodol, že časť sporného
územia na hranici medzi
Kambodžou a Thajskom v
okolí chrámu Preah Vihear
patrí Kambodži. Na rozhodnutie Medzinárodného súdu
sa Thajsko nebude môcť
odvolať.
►V Nepále sa 19. novembra uskutočnili voľby do
ústavného zhromaždenia.
Procedurálne sa zaobišli bez
väčších problémov aj napriek
zložitej etnickej situácii v
krajine. Ak si zhromaždenie
dokáže udržať legitimitu, jeho
úlohou bude do roka pripraviť
ústavu, ako kľúčový dokument pre ďalší politický vývoj
v krajine.

Summit Čína – stredná a východná Európa v
Bukurešti
Bukurešť hostila 26-27. novembra summit krajín strednej a
východnej Európy (SVE) a Číny. Hlavným bodom stretnutia bolo
prehlbovanie ekonomickej spolupráce. Vzájomný obchod medzi
Čínou a SVE činí vyše 50 miliárd dolárov ročne a čínsky premiér
Li Keqiang v Bukurešti oznámil zámer do piatich rokov toto číslo
zdvojnásobiť. Peking má tiež záujem na spolupráci v oblasti budovania infraštruktúry, energetiky, podpore investícií či
poľnohospodárstve. Medzi 16-imi lídrami, ktorí sa stretli s čínskym
premiérom, bol i predseda vlády SR Róbert Fico. Slovenský premiér
vyjadril záujem o otvorenie pobočky čínskej banky na Slovensku,
čo by podľa neho mohlo zvýšiť atraktivitu našej krajiny pre čínske
investície. Fico tiež oficiálne požiadal svojho čínskeho kolegu, aby
bola na Slovensku zriadená pobočka čínskeho úradu pre zahraničný
obchod, ktorú Peking plánuje v Európe vytvoriť. Diskutovalo sa aj o
stavbe novej veľkej vodnej elektrárne na našom území, kde by bolo
možné zapojenie čínskych firiem. Fico nakoniec pozval čínskeho
premiéra na návštevu Slovenska na budúci rok, ktorá by bola spojená s hospodárskym fórom.

Austrálska špionáž v Indonézii
Odhalenia spojené so špionážnymi aktivitami americkej spravodajskej služby NSA sa dotýkajú i ázijských krajín. Nové uniknuté
informácie ťažko zasiahli najmä indonézsko-austrálske vzťahy.
Odhalenia hovoria o tom, že Canberra odpočúvala telefonickú
komunikáciu indonézskeho prezidenta Susilo Bambang Yudhoyona a ďalších vysoko postavených politických predstaviteľov.
Ešte niekoľko týždňov predtým sa objavili správy, že austrálske ambasády v Ázii, medzi nimi i tá v Jakarte, slúžili ako strediská pre zber spravodajských informácií. Jakarta v reakcii
na „špehovanie“ svojim južným susedom prerušila bilaterálnu
bezpečnostnú spoluprácu a dala Canberre jasne najavo, že takéto správanie nebude tolerovať. Dočasné prerušenie bilaterálnej
spolupráce môže spôsobiť komplikácie najmä v otázke migrácie
utečencov smerujúcej z Indonézie do Austrálie. Táto problematika je dlhodobo citlivou stránkou vzťahov dvoch krajín a ťažké budovanie konsenzu o jej riešení dnes dostáva ďalšiu ranu. Austrálsky premiér Tony Abbott zhoršenie vzťahov ľutuje, za špionážne
aktivity sa však odmietol ospravedlniť s tým, že „všetky vlády
[na svete] zhromažďujú informácie“. Znovuvybudovanie dôvery medzi dvoma krajinami tak bude určite neľahkou úlohou.

ČO ČÍTAME

Lila Abu-Lughod
Do Muslim Women Need Saving?
Lila Abu-Lughod sa v tejto publikácii zaoberá témou, ktorá podľa nej produkuje v rámci diskurzu západných spoločností
nepresné závery, ktorých implikácie sú často pre krajiny ako Afganistan neprospešné. Autorka sa ponára do analyzovania
úsudkov, že zlé postavenie žien v moslimských spoločnostiach je zapríčinené práve týmto náboženstvom. Kritizuje generalizácie o islame ktoré vedú k unáhleným záverom prisudzujúcim islamu veľkú váhu v sťažovaní života žien.
Na problematiku rodovej nerovnosti sa potom pozerá nie len cez perspektívu náboženstva, ale tiež cez perspektívu chudoby alebo autoritárskeho politického systému – realitám, ktoré nie sú špecifické pre krajiny väčšinového islamu.

Tretie plenárne zasadnutie 18. kongresu

Ruská diplomatická ofenzíva vo východnej

Komunistickej strany Číny

Ázii

Tretie plenárne zasadnutie vedenia Komunistickej strany Číny má
už od čias Deng Xiaopinga nádych očakávania reformných zmien.
Komuniké súčasného zasadnutia spomína potrebu mnohých významných zmien, s dôrazom na ideologicky zakorenený socializmus s čínskymi charakteristikami. V oblasti ekonomiky sa chce
štát postupne zbavovať privilégia kontrolovať a zasahovať do trhu,
napríklad znižovaním regulácie vstupu nových investorov. Taktiež
má byť štátom vlastneným podnikom odoberaných 30 % z ich ziskov,
ktoré sa majú presunúť do dlhodobo finančne poddimenzovaných
fondov sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Politika jedného
dieťaťa bude postupne uvoľňovaná a dôchodkový vek zvyšovaný, ako
odpoveď na starnutie populácie. Taktiež má byť do platnosti zavedená reforma registrácie bydliska hukou, ktorá napomáha existencii
výrazných nerovností medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom.
Komunistická strana si dala za cieľ túto agendu naplniť do roku
2020. Zaujímavé bude sledovať ako si so stále viac otvoreným
ekonomickým trhom poradí komunistický režim jednej strany.
(komuniké kongresu v anglickom jazyku nájdete tu: http://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/11/12/communique-ofthe-3rd-plenum-of-the-18th-party-congress/)

November bol neobyčajne úspešný pre ruskú diplomaciu vo
východnej Ázii. V Tokiu sa ruskí ministri zahraničných vecí a obrany zúčastnili premiérovej schôdzky vo formáte 2+2 so svojimi
japonskými náprotivkami. Bilaterálne vzťahy dlhodobo zaťažuje
otázka nevyriešenej mierovej zmluvy z druhej svetovej vojny a
sporných Kurilských ostrovov. Atmosféra na linke Moskva - Tokio je však najpriaznivejšia za dlhé obdobie. Dve strany tento
rok iniciovali dialóg o konečnom vyriešení sporných otázok,
čím vysielajú signál, že nechcú, aby ich konflikty stáli v ceste
konštruktívnej spolupráce.
Do regiónu zavítal i ruský prezident Vladimír Putin. Najprv
navštívil Hanoj, kde s vietnamským prezidentom podpísali 17 bilaterálnych dohôd. Rusko prisľúbilo rozšíriť možnosti pre nákup
ruských zbraní Hanojom. Moskva tiež intenzívne lobuje za zmluvu o voľnom obchode medzi Vietnamom a ruským projektom
colnej únie. Významná je spolupráca v energetickom sektore.
Po návšteve Hanoja zamieril Putin do Soulu. Tu bolo podpísané
memorandum o výstavbe železničného prepojenia dvoch krajín cez KĽDR, ktoré má konkurovať námorným trasám z Ázie do
Európy.
Za ruským diplomatickým aktivizmom sa dá vidieť snaha vybudovať v regióne širšiu sieť bilaterálnych vzťahov a
neorientovať sa výhradne na Peking.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európske
a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora a
realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slovenskou
odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v strednej
Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. Newsletter vyšiel v spolupráci s
portálom sekuritaci.cz .
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