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Napätie medzi dvoma Kóreami

V priebehu augusta sme mali možnosť byť svedkami stupňujúcich sa plame-
nitých vyhrážok, ultimát, delostreleckej paľby, či kuriózne aj propagandistick-
ej zvukovej baráže, kritizujúcej severokórejský režim a jeho vodcu Kim Jong 
Una z reproduktorov spoza demilitarizovanej zóny z juhu. Ako každý rok, i ten-
toraz sa vyhrotenie situácie odohrávalo na pozadí pravidelných cvičení amer-
ickej a juhokórejskej armády, voči ktorým Pchjongjang ostro protestuje.

Vyhrotenú situáciu na Kórejskom polostrove sa podarilo dostať pod kontrolu až kon-
com mesiaca, kedy došlo k uzavretiu dohody o prijatí opatrení na zníženie napätia. 
K upokojeniu situácie prišlo po tom, ako OSN, Čína i USA vyzvali Soul a Pchjong-
jang „aby zachovali pokoj a vyhli sa akciám, ktoré by mohli konflikt ďalej eskalovať.“

Súčasťou dohody je, že Južná Kórea svoje reproduktory a vysielanie vypne, za čo na 
oplátku Severná Kórea vyjadrila „poľutovanie” nad dvojicou juhokórejských vojakov, 
zmrzačených pri výbuchu nášľapných mín v demilitarizovanej zóne. Práve tento inci-
dent stál pri zrode napätej situácie a odštartoval maratón rokovaní a ultimát na oboch 
stranách. Pchjongjang pritom viackrát poprel, že by nášľapné míny v demilitarizovanej 
zóne položila severokórejská armáda a odmietol za incident prijať zodpovednosť 
aj napriek tomu, že vyšetrovanie OSN potvrdilo, že míny boli severokórejské. 

Neurčitá dohoda nakoniec stále umožňuje Pchjongjangu, aby naďalej popier-
al, že míny položili jeho ozbrojené sily, zatiaľ čo Soul môže tvrdiť, že „ľútosťou” 
susedná krajina demonštrovala ospravedlnenie. Za posledné roky pritom nejde 
o prvú konfrontáciu podobného charakteru ani rozmerov medzi dvoma Kóreami.

Spomalenie hospodárskeho rastu v Číne a zásah tamojšej centrálnej banky vyvolali na 
čínskom akciovom trhu paniku. Investori začali predávať akcie a kvôli poklesu na čínskych 
burzách poklesli finančné trhy na celom svete. Prudký prepad z 24. augusta si dokonca 
vyslúžil pomenovanie „čierny pondelok”. Čínska vláda sa snažila situáciu upokojovať: 
zakázala predaj akcií veľkým investorom a dodnes uvoľnila dohromady asi 400 mil-
iárd dolárov na záchranu klesajúcich búrz a na opätovné naštartovanie ekonomiky.

Nervozita na čínskych trhoch vypukla po rokoch rapídneho rastu cien akcií a 
v situácii spomalenia hospodárskeho rastu krajiny. Jedným z dôvodov je pre-
chod Číny z exportne orientovanej ekonomiky na hospodárstvo poháňané 
najmä domácou spotrebou. To sa odzrkadľuje aj na poklese rastu – ten-
to rok sa počíta s nárastom HDP v hodnote 7% (oproti 7,4% v minulom roku).  
Pomalší rast sa v auguste prejavil aj v menovej oblasti, preto čínska cen-
trálna banka zasiahla a devalvovala čínsku menu yuan. Čínska mena je 
však už dlhšiu dobu podhodnotená, čo kritizujú ostatní hráči vo sve-
tovej ekonomike, keďže tým čínske výrobky získavajú značnú výhodu.

Reakcie trhov však boli príliš prudké, turbulencie v Číne pravdepodobne nevyústia 
do krízy, ako napríklad problémy v USA v roku 2008. V Číne je na burzách zapísaná 
iba menšia časť firiem, a napriek tomu, že veľa Číňanov doma obchoduje na týchto 
burzách, majú tu investované len malé percento svojho majetku. Situácia na burze 
navyše príliš neodzrkadluje stav reálnej ekonomiky. Okrem toho Čína naďalej generu-
je hospodársky rast, ktorý je takmer trikrát väčší ako rast USA či krajín Európy. Treba 
však byť opatrný – poklesy na trhoch a nervozita v ekonomike neznamenajú nič dobré. 
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Finančné otrasy v Číne

►Mahathir Mohamad, bývalý dlhoročný premiér Malajzie, obvinil súčasného premiéra Najiba Razaka zo zámerného marenia 
vyšetrovania týkajúce sa jeho korupcie a podplácania politikov. Najib odpovedal na obvinenia presunutím úradníkov vyšetrujúcich 
prípad a odstránením Muhyiddina Yassina, druhého najmocnejšieho člena Najibovej politickej strany, ktorý bol predvolaný na 
vypočúvanie. V Malajzii medzitým prebiehajú masívne protesty za odstúpenie premiéra, ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.

► ASEAN v rozhovoroch s Čínou a USA tvrdými slovami odsúdil politiku Číny v Juhočínskom mori. Zástupcovia juhovýchodnej 
Ázie vnímajú súčasné zosilnené čínske tendencie a nároky veľmi kriticky a tvrdia, že narúšajú bezpečnosť, stabilitu a mier v 
regióne. Americký minister zahraničia John Kerry sa vyjadril, že USA v žiadnom prípade nebudú tolerovať prípadné ohrozenie 
týchto hodnôt v regióne. 

Zdroj: Flickr/expertinfantry 

Zdroj: Wikimedia



Bombový útok v Bangkoku

Abeho príhovor sklamaním
Japonský premiér Shinzo Abe predniesol 14. augusta svoj dlho očakávaný príhov-
or k 70. výročiu konca 2. svetovej vojny a kapitulácii Japonska. Zachoval všetky 
ospravedlnenia a prejavy ľútosti, ktoré už urobili predchádzajúce vlády, ale nevy-
dal svoje vlastné formálne ospravedlnenie. Abe zdôraznil, že japonská povo-
jnová generácia, ktorá tvorila viac ako 80% populácie, nemala „nič spoločné s 
touto vojnou“ budúca generácia by nemala byť „predurčená k ospravedlňovaniu“. 
Napriek tomu Japonci stále musia „vzpriamene čeliť histórii minulosti“. 
Čína a Južná Kórea, ktoré obe dlhodobo trpeli pod japonskou okupá-
ciou, očakávali podľa vlastných slov oveľa “úprimnejšie” vyhlásenie a 
tiež podotkli, že Japonsko sa nikdy plne neospravedlnilo za svoje činy.
Abe po svojom príhovore poslal rituálnu obeť do svätyne Yasukuni a niekoľko členov 
jeho kabinetu navštívilo svätyňu osobne. Yasukuni je dlhodobo jablkom sváru medzi 
Japonskom na jednej strane a Čínou a Južnou Kóreou na druhej. Peking a Soul vníma-
jú návštevy v svätyni ako znamenie historického revizionizmu, kedže svätyňa je zas-
vätená i pamiatke odsúdených vojnových zločincov. Abeho ambícií, najmä v kontexte 
reformy bezpečnostnej politiky, sa obáva i japonská verejnosť, čo naznačujú najväčšie 
demonštrácie od druhej svetovej vojny, ktoré boli organizované na konci augusta v Tokiu.

► Na príkaz premiéra Kambodže Hun Sena bol zatknutý opozičný senátor Hong Sok Hour. Ten bol obvinený z falšovania verejnej 
listiny a podnecovania k sociálnym nepokojom. Pozmenená mala byť dohoda z roku 1979 medzi Kambodžou a Vietnamom, v 
ktorej senátor údajne doplnil odsek o dohode o vzájomnej hranici.

► Len po desiatich mesiacoch vládnutia indonézsky prezident Joko Widodo uskutočnil rozsiahle zmeny v kabinete. Vzhľadom 
na to, že hlavnou príčinou je najslabší rast ekonomiky krajiny v uplynulých šiestich rokoch, vymenení boli minister ekonomiky a 
minister obchodu. Rovnaký osud ale postihol aj tajomníka vlády, ministra námorných záležitostí a ministra politických, právnych 
a bezpečnostných záležitostí.

► Thura Shwe Mann, predseda dolnej komory parlamentu v Mjanmarsku a predseda strany USDP, bol náhle zbavený funkcie v 
strane. Očakáva sa, že bude vylúčený aj z parlamentu. Podľa vyjadrenia USDP, ktorú teraz do novembrových volieb povedú pre-
zident krajiny Thein Sein a bývalý podpredseda strany Htay Oo, si Mann neplnil svoje stranícke povinnosti.

► Sekulárny bloger Niloy Chatterjee, ktorý kritizoval vzmáhajúci sa náboženský extrémizmus v Bangládeši, bol islamskými mili-
tantmi vo vlastnom byte dosekaný mačetami. Ide už o štvrtý takýto prípad v Bangladéši v tomto roku. K vražde sa prihlásila 
skupina Ansar al-Islam, miestna odnož al-Káidy.

► Singapurský prezident Tony Tan Keng Yam na odporúčanie premiéra Lee Hsien Loonga rozpustil parlament a vyhlásil  parla-
mentné voľby, ktoré sa budú konať 11. septembra 2015. Na ďalších 5 rokov bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť vládnuť 
Strana ľudovej akcie, ktorá je pri moci už od roku 1965, kedy štát získal nezávislosť.  

V pondelok 17. augusta otriasol thajskou metropolou Bangkok bombový útok, 
ktorý mal za následok desiatky mŕtvych a vyše sto zranených. K výbuchu došlo v 
hinduistickej svätyni Erewan v centre mesta. Medzi obeťami boli okrem thajských 
občanov aj turisti z Malajzie, Indonézie, Číny a Singapuru. Bomba bola údajne 
umiestnená na motocykle. Nedávno polícia zadržala cudzinca, ktorému našli v ho-
telovej izbe materiál na výrobu výbušniny. Bol to vôbec prvý zadržaný v súvislosti 
s týmto prípadom. I keď kamerové záznamy nedovoľujú jasnú identifikáciu 
páchateľa, polícia si je istá, že v bombovom útoku zohrával nejakú úlohu. Thajský 
minister obrany sa vyjadril, že bombový útok mal narušiť thajskú ekonomiku a 
turizmus, nakoľko sa odohral v srdci turistickej štvrte. V minulých rokoch Thajsko 
prechádzalo obdobím politickej nestability a nepokojov, momentálne sa vyrovnáva 
s moslimskými separatistickými tendenciami na juhu krajiny. Thajská vláda uvied-
la, že si nemyslí, že útok je napojený na medzinárodný terorizmus. Útok však 
môže mať spojiťosť s nedávnym vyhostením vyše 100 Ujgurov do Číny .
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Nepálska ústava budí vášne

Zdroj: Flickr/null0

Zdroj: Flickr/kancelaria premiera

Na západe Nepálu sa už týždne konajú ostré demonštrácie proti plánovaným zmenám v ústave. Protesty si vyžiadali 
i niekoľko mŕtvych, najmä príslušníkov nepálskej polície, na ktorých protestujúci útočili i sekerami a nožmi. Tisíce 
demonštrantov patria do etnickej skupiny Tharu a požadujú zriadenie samostatnej provincie na juhozápade krajiny. Vlád-
ny návrh počíta s novou ústavou, ktorá by garantovala rozdelenie krajiny na sedem federatívnych štátov, no podľa členov 
skupiny Tharu by ich ďalej politicky marginalizovala. Nepál odôvodňuje tento plán federalizácie víziou ekonomického ras-
tu práve v období, keď sa krajina spamätáva z ničivého zemetrasenia. Počas protestov zahynulo i niekoľko demonštrantov, 
ktorí podľa nepálskej polície porušili zákaz vychádzania a útočili na vládne budovy. Nepokoje ohľadom ústavy nie sú 
pre Nepál nič netypické, a sprevádzajú proces formovania ústavy už od jeho začiatku v roku 2008 po páde monarchie. 



Parlamentné voľby na Srí Lanke
V druhej polovici augusta sa na Srí Lanke uskutočnili parlamentné voľby, pri ktorých vyše 
15 miliónov oprávnených voličov rozhodlo o obsadení 225 miestneho parlamentu. Na os-
trove bola posilnená bezpečnosť, najmä v hlasovacích miestnostiach, v ktorých boli nasa-
dené policajné jednotky. Voľby sa niesli v duchu ambícií exprezidenta Mahinda Rajapak-
su, ktorý si po strate prezidentského úradu robil zálusk na premiérske kreslo. Úrad stratil 
po prehre v januárových prezidentských voľbách so súčasným prezidentom a bývalým 
spojencom Matripalom Sirisenom. Rajapaksova Zjednotená ľudová aliancia slobody 
však súboj proti Zjednotenej národnej strane, reprezentovanou súčasným premiérom 
Ranilom Wickremesinghom, prehrala. Premiérova strana získala v súboji 106 kresiel v 
parlamente, zatiaľ čo exprezidentova strana 95 kresiel. Wickremesinghova strana síce 
nezískala absolútnu väčšinu kresiel, no i tak bude schopná mať v parlamente dostatočný 
vplyv vďaka podpore spojencov súčasného prezidenta. Premiér po svojom úspechu 
poďakoval ľuďom za dôveru a podotkol, že hlasovali za „dobrú správu vecí verejných”. 

Masívne výbuchy v čínskom prístavnom meste Tainjin z 12. augusta si vyžiadali životy na-
jmenej 159 ľudí, z toho väčšinu požiarnikov, pričom 14 ľudí je stále nezvestných a niekoľko 
stoviek hospitalizovaných. Výbuchy, o ktorých si obyvatelia mysleli, že sú zemetrasenie, či 
dokonca začiatok vojny, keďže ich sprevádzali známe hríbovité tvary, vypukli v skladisku 
nebezpečných látok. Na mieste nešťastia stále prebiehajú upratovacie práce, ktoré per-
sonál vykonáva v ochranných oblekoch. Chod prístavu nebol ohrozený, keďže zasiahnutá 
bola len jedna jeho časť. Hoci presná príčina explózií stále nie je známa, prokuratúra už 
začala vo veci konať. Medzi obvinenými sú súčasní aj bývalí predstavitelia mesta a top 
manažment logistickej firmy vlastniacej sklad. Podľa prokuratúry obvinení muži neprijali 
opatrenia voči nelegálnym aktivitám firmy, neplnili si svoje povinnosti a vydávali povo-
lenia porušujúce pravidlá. Kritika neminula ani slabú úroveň bezpečnostných opatrení v 
priemysle, ktorá ale má byť podľa vyjadrení prezidenta Xi Jinpinga zlepšená. Minulý rok 
pri podobne ničivej explózii v továrni v Kunshane v provincii Jiangsu zahynulo 146 ľudí.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európ-
ske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora 
a realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slov-
enskou odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v 
strednej Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. 
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Týždeň čínskych filmov
Kino Mladosť

Bratislavské Kino Mladosť bude od 3. do 9. septembra hostiť týždeň čínskych filmov. Podujatie je organi-
zované Veľvyslanectvom ČĽR v SR pri príležitosti 70. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne. Spolu bude 
premietaných 13 filmov, medzi nimi dokumentárne filmy i celovečerné snímky. Podujatie vo štvrtok 3. sep-
tembra odštartuje film Balet v ohni vojny (战火中的芭蕾) a v stredu 9. septembra ukončia Kvety vojny (金
陵十三钗). Vstup na premietanie všetkých filmov je zdarma, vstup na úvodný film avšak len s pozvánkou.O
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Zdroj: Wikimedia
Japonsko sa vracia k jadru

Japonsko 11. augusta znovu spustilo do chodu reaktor v jadrovej elektrárni Sendai. Ide 
o prvé spustenie reaktoru od septembra 2013, kedy bol zastavený posledný fungujúci 
reaktor po havárii v elektrárni Fukushima v marci 2011. Pred haváriou sa jadro podieľalo 
30 % na výrobe elektriny. Úplne odstavenie jadra znamenalo nárast spotreby fosílnych 
palív, ktoré dnes tvoria až 91 % energetického mixu. Nutnosť ich zvýšeného importu stála 
podľa odhadov Japonsko každoročne 30 miliárd USD. Ceny elektriny sa pritom zvýšili až 
asi o 30 % v porovnaní pred Fukushimou. Podľa súčasného plánu vlády by sa v roku 2030 
na tvorbe elektriny malo jadro podieľať 20-22 %. Po odstavení reaktorov malo Japon-
sko problémy i s dodržiavaním medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií, 
keďže nárast spotreby fosílnych palív sa podpísal pod historicky najvyššie emisie C02. 
Do roku 2030 by však v prípade dodržania súčasných plánov vlády mali klesnúť o 26 %. 
Pod novými bezpečnostnými smernicami môže byť reštartovaných až cez 40 reaktorov. 
Silný odpor verejnosti a obavy o bezpečnosť ale tento počet pravdepodobne znížia.

Zdroj: Flickr/hjvanerklis

Masívne explózie v Tianjine
Zdroj: Facebook/Maithripala Sirisena

https://www.facebook.com/IAStudies
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