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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Obamova cesta do Ázie potvrdzuje ázijský pivot
Americký prezident Barack Obama posledný aprílový týždeň navštívil Japonsko, Južnú
Kóreu, Malajziu a Filipíny. Pred americkým prezidentom stála zložitá úloha napraviť
škody spôsobené zrušením jeho plánovanej novembrovej návštevy regiónu kvôli odstávke federálnej vlády. Predovšetkým Obamova neúčasť na regionálnych fórach
APEC a EAS bola vnímaná ako signál nezáujmu Washingtonu o región, ktorý by mal
byť v rámci politiky ázijského pivotu paradoxne prioritným. Asi najočakávanejšie zastavenie v rámci ázijskej cesty prezidenta bolo Tokio. Obama, ako vôbec prvý americký prezident, potvrdil explicitne americký záväzok k obrane ostrovov Diaoyu/Senkaku, o ktoré vedie Japonsko ostrý spor s Čínou. S japonským premiérom Shinzom
Abem diskutoval Obama i o prebiehajúcich rokovaniach o regionálnej zmluve voľného
obchodu TPP. Lídrom sa však nepodarilo dosiahnuť pokrok v kľúčových otázkach otvorenia japonského poľnohospodárskeho a automobilového sektora. V Južnej Kórei
Obama zdôraznil, že Spojené štáty stoja „bok po boku“ so svojim spojencom pri
čelení severokórejskej hrozbe. Očakávalo sa, že Severná Kórea môže v čase Obamovej návštevy vykonať ďalší jadrový test, no tieto obavy sa nakoniec nenaplnili. Malajziu Obama navštívil ako prvý americký prezident od Lyndona Johnsona v roku 1966.
Vzťahy Washingtonu s touto moslimskou krajinou boli v minulosti napäté najmä kvôli
americkej „vojne proti teroru“. Dnes však obe krajiny stále intenzívnejšie spolupracujú.
Poslednou zastávkou amerického prezidenta boli Filipíny. Krátko pred Obamovym pristátím v Manile podpísali Spojené Štáty s Filipínami prelomovú dohodu o rozšírenom
prístupe amerických vojenských síl na filipínske základne. Dohoda zatiaľ nešpecifikuje
presné počty amerických vojakov, ktorí budú v krajine rozmiestnení v rámci rotácií.
Čína síce v Obamovom cestovnom pláne nefigurovala, no práve snaha odpovedať
na jej rastúci vplyv v regióne bola považovaná za jeden z hlavných motívov cesty.

Masívne štrajky čínskych obuvníkov v Yue Yuen
Počet protestov a štrajkov v Číne za posledné roky narastá. V tomto kontexte bol organizovaný štrajk pracovníkov čínskeho obuvníckeho komplexu v Yue Yuen. Najväčšiu intenzitu dosiahol v prvej polovici apríla. V najvyššom odhadovanom počte štrajkovalo v
juhočínskom priemyselnom meste Dongguan približne 40 tisíc pracovníkov – čo štrajk
stavia do pozície jedného z najväčších v modernej čínskej histórii. Požiadavky štrajkujúcich
smerované na ich zamestnávateľa zahŕňali dodržiavanie vyplácania sociálneho poistenia a odvodov do čínskeho bytového fondu. Zároveň žiadali o 30-percentné navýšenie
ich platov. Spomínané poplatky boli podľa ich názoru v posledných 10 rokoch z pozície ich zamestnávateľa zanedbávané. Podľa posledných informácií sa všetkých, okrem
približne 10 tisíc štrajkujúcich pracovníkov, vrátilo 26. apríla späť k svojej práci. To aj
napriek tomu že ich požiadavky boli zo strany majiteľov fabriky naplnené len čiastočne.

Flash news

Vo všeobecnosti čelia najmä veľkí zamestnávatelia v Číne vlnám kritiky za pracovné
podmienky ktoré v ich fabrikách pretrvávajú. Jedným z týchto zamestnávateľov je aj
taiwanský Yue Yuen Industrial Holdings Ltd., ktorý je vlastníkom spomínanej fabriky v
Dongguan. Tá je jedným z najväčších svetových dodávateľov pre Adidas, Nike a New
Balance. Mimo iných je jednou z aktívnych kritikov pracovných podmienok v čínskych
fabrikách americká mimovládna organizácia China Labor Watch. Tá v posledných rokoch vykonala prieskum pracovných podmienok v približne 400 čínskych fabrikách. Závery prieskumu naznačujú, že ani jedna z týchto fabrík nedodržiavala čínskym zákonom
nariadené vyplácanie poplatkov – dôvod, kvôli ktorému sa konal aj štrajk v Yue Yuen.

►Americký minister obrany Chuck Hagel navštívil 6. apríla Čínu. Čínski hostitelia Hagela vzali na prehliadku lietadlovej lode Liaoning. Prišlo i k
ostrým výmenám názorov o regionálnych bezpečnostných otázkach. Hagel bol pranierovaný najmä za údajnú americkú podporu Filipín a Japonska v teritoriálnych sporoch s Čínou.
►Austrálsky premiér Tony Abbott navštívil Japonsko, Južnú Kóreu a Čínu. Hlavnou témou bola ekonomika, keďže premiérova cesta bola spojená s podpisom bilaterálnej obchodnej dohody so Soulom a oznámením úspešného ukončenia rokovaní s Tokiom. Rokovania o zmluve s Čínou
naopak už dlhodobo pokrivkávajú.
► „Slnečnicové hnutie“ na Taiwane, ktoré vzniklo ako protest proti obchodnej zmluve s Čínou, ukončilo svoje pôsobenie po tom, ako 10. apríla
protestujúci opustili budovu parlamentu. Demonštranti súhlasili s návrhom, že obchodná dohoda bude odložená, pokým nebude prijatý zákon
upravujúci podobné zmluvy s Čínou.

Japonsko prijalo nové princípy politiky predaja zbraní
Japonský vládny kabinet prvého apríla schválil nové princípy upravujúce politiku predaja zbraní. Doteraz platné obmedzenia boli schválené ešte v roku 1967 a výrazne zužovali
možnosti pre export japonských zbraní. Neskôr bolo síce prijatých viacero výnimiek, no
k úplnému nahradeniu princípov prišlo až teraz. Vláda Shinza Abeho chce novou politikou pomôcť japonským zbrojným firmám, pre ktoré bude teraz jednoduchšie zapájať
sa do medzinárodných projektoch vývoja zbraní. Tokio by tiež mohlo podporovať predajom zbraní bezpečnostných partnerov v regióne, akými sú Vietnam, či Filipíny. Z
širšej perspektívy sa jedná o jeden z krokov Abeho administratívy k tomu, čo označuje
za „aktívne prispievanie k mieru“ a svetovej bezpečnosti. Uvoľnením obmedzení sa
búra ďalší z pilierov japonskej povojnovej politiky, ktorá je Abem vnímaná ako relikt
nezodpovedajúci požiadavkám súčasnej japonskej bezpečnosti.

Končiace prípravy rozvojovej banky BRICS

Flash news

BRICS, blok rastúcich ekonomík zahŕňajúci Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Južnú Afriku, bude podľa juhoafrického ministra financií Pravina Gordhama pripravený spustiť
projekt svojej vlastnej rozvojovej banky na júlovom summite. Banka by v súčasnom
inštitucionálne rámcovanom medzinárodnom kontexte mala fungovať na obraz
Svetovej banky alebo Medzinárodného menového fondu. Čo ju samozrejme bude
odlišovať, je špecifická rozvojová vízia krajín BRICS, ktoré sa stanú jej akcionármi.
Kapitálovo má byť banka v začiatkoch zabezpečená 50 miliardami dolárov – sumou,
ktorá kvôli silnému lobingu Číny môže do júlového summitu vzrásť na 100 miliárd. S
navýšením sumy by sa však vytvorili nerovnomernosti medzi jednotlivými akcionármi. Proti tomu sa výhradne stavia napríklad Juhoafrická republika, ktorej predstavitelia majú obavy aby sa ich hlas v tejto inštitúcii nezmenšil ešte pred jej založením,
napríklad na úkor Číny.

►Komisia nórskeho parlamentu oficiálne potvrdila nomináciu deviateho článku ústavy Japonska a japonského ľudu – „za dodržiavanie pacifického ustanovenia ústavy“, na Nobelovu cenu za mier. Kampaň rovnomenného občianskeho združenia s názvom „Nobelova cena za mier pre
článok 9“, zosobňuje snahu o zachovanie mierového charakteru ústavy Japonska, v opozícií k súčasnému vládnemu cieľu jej revízie. Vyhlásenie
cien bude 10. októbra.
►22. apríla podpísalo 22 štátov širšieho východoázijského regiónu námornú komunikačnú dohodu. Dohoda, hoci nezáväzná, má okrem iného napomôcť plynulosti námornej dopravy vo vodách Východočínskeho a Juhočínskeho mora, najmä pri potenciálnych konfliktoch medzi
zúčastnenými štátmi teritoriálnych sporov.
►Banka Standard Chartered projektuje nárast obchodu medzi Čínou a krajinami Afriky na 280 miliárd dolárov ročne v roku 2015. Za dôvody
tohto rastu považuje banka vo svojej predikcii najmä rastúce možnosti v sektoroch infraštruktúry, ťažby nerastných surovín a energetiky.
►Americký prezident Barack Obama po stretnutí s príbuznými Japoncov unesených Severnou Kóreou prisľúbil, že Spojené štáty pomôžu
Japonsku v snahách o vyriešenie dlhotrvajúceho sporu. Severná Kórea sa v roku 2002 priznala k únosu 13 Japoncov. Piatim z nich neskôr
umožnila návrat. Ďalších osem údajne zomrelo
►Štyri indické námorné lode v apríli navštívili ostrov Phuket v Thajsku. Táto udalosť symbolizuje rastúcu kooperáciu medzi oboma krajinami v
oblasti profesionálnych výmen a programu kooperácie v námornom sektore. Tá je akcentovaná faktom, že Thajsko a India zdieľajú strategicky
významné lodné trasy.
►Koncom apríla bolo zahájene spoločné dvojtýždňové cvičenie pakistanskej a čínskej armády pri základni Rawalpindi v pakistanskom Punjábe.
Cvičenie má znázorňovať determinovanosť oboch krajín zvýšiť kvalitu vzťahov a koordinácie medzi ich armádami.

►Marshallove ostrovy v Pacifiku žalujú Čínu, Indiu, Severnú Kóreu a šesť ďalších svetových mocností v držbe atómových zbraní pred Medzinárodným súdnym dvorom. Žalované štáty obviňujú z porušenia medzinárodného práva a žiadajú naplnenie záväzkov k nukleárnemu odzbrojeniu.
►Park Geun-hye, juhokórejská prezidentka, v stredu 23. apríla vyzvala čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, aby Čína vyvinula „ďalšie úsilie” v snahe
odradiť Severnú Kóreu od vedenia ďalších jadrových testov. Tie by podľa nej mohli mať vážne následky pre regionálnu stabilitu.

►Pri svojej návšteve Ázie americký prezident Barack Obama v piatok 26. apríla zo Soulu vyzval Japonsko urovnať spory v otázke nútenej prostitúcie kórejských žien počas 2. svetovej vojny. Historickú udalosť označil za závažné porušenie ľudských práv.
►Juhokórejský premiér Chung Hong-won abdikoval po vlne kritiky na zásah vládnych zložiek pri katastrofe trajektu z 16. apríla. Trajekt Sewol
sa potopil južne od prístavu Incheon pri plavbe na ostrov Jeju. Viac ako 300 ľudí, väčšina z nich študenti a učitelia na školskej exkurzii, zomrelo
alebo sú stále nezvestnými. Šance na prežitie nezvestných osôb sa žiaľ dnes už takmer blížia k nule.
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When China Met Africa
Film v réžii Marca a Nicka Francisovcov
Už názov filmu napovedá to potrebné o jeho tematickom zábere. Tematiku Číny v Afrike predstavuje pre diváka v troch separátnych úrovniach v súčasnosti silnejúcich vzťahov medzi týmito aktérmi. V tej prvej predstavuje čínskeho podnikateľa, ktorý sa do Afriky vydal využiť jej
možnosti pre podnikanie. V druhej tento film zaostruje na projektového manažéra čínskej stavebnej firmy, ktorý koordinuje výstavbu najdlhšej
cesty v Zambii. V tretej úrovni diváka prenáša do intímnej blízkosti zambijského ministra obchodu na služobnej ceste do Číny, za účelom
zabezpečiť prílev ďalších čínskych investícií. Filmu sa tak výborne darí posadiť ekonomický a politický vzostup Číny do globálneho kontextu.

Rok po kolapse textilnej fabriky v Bangladéši
Prvé výročie tragédie kolapsu fabriky Rana Plaza sme si pripomenuli 24. apríla. Jej
minuloročný kolaps zobral život viac ako 1 100 ľuďom, pričom vážne zranil o polovicu viac. Aj keď občanom Slovenska alebo Českej republiky môže táto tragédia na prvý
pohľad pripadať vzdialená, reálne tomu tak určite nie je. Faktom je, že mnoho ľudí aj v
strednej Európe nakupuje v textilných obchodoch ako napríklad H&M alebo Mango. Aj
týmto na pohľad bezvýznamným úkonom sa zákazníci týchto firiem stávajú často krát
neúmyselne súčasťou nie len samotnej kauzality kolapsu spomínanej fabriky, ale aj
všeobecného porušovania práv pracovníkov v textilnom priemysle nie len v Bangladéši.
Krajiny ako Bangladéš sú svojou lacnou pracovnou silou využívané nadnárodnými textilnými spoločnosťami, ktoré z nich importujú lacný textil s cieľom zisku z predaja tohto textilu v krajinách Západu. Ekonomicky je teda aj pre nich výhodné udržiavať status
quo v situácii nízkych nákladov v textilnom výrobe tejto ázijskej krajiny. To však priamo
vedie k udržiavaniu nízkych mzdových a celkovo pracovných podmienok v Bangladéši.
Tento názor je znásobený pohľadom na zoznam textilných spoločností, ktoré odmietli
prispieť do fondu na odškodnenie tých pracovníkov Rana Plaza, ktorí kolaps fabriky prežili.

V Indii odštartovali parlamentné voľby
Až vyše 800 miliónov oprávnených voličov môže odovzdať svoj hlas v indických parlamentných voľbách, ktoré začali 7. apríla. Hlasovanie prebieha v deviatich fázach a skončí až
12. mája. Často skloňovaným faktom je, že sa jedná o najväčší úkon volebnej demokracie v histórii. Viac-menej jasným favoritom volieb je opozičná strana BJP, vedená Narendrom Modim. Vládny Indický národný kongres Rahula Gándhího naopak pravdepodobne
utŕži značnú porážku. Volebný favorit Modi má za sebou úspešnú kariéru guvernéra v
štáte Gujarat, ktorý za jeho pôsobenia v úrade zaznamenal rapídny ekonomický rast.
Od Modiho sa teraz očakáva, že miestny ekonomický model aplikuje na celú Indiu a
pomôže tak nakopnúť indickú ekonomiku, ktorá v posledných rokoch výrazne zaostáva
za očakávaniami. Modiho štít však nie je úplne čistý. Na jeho osobu sa totiž neustále
vznášajú obvinenia, že v roku 2002 vo funkcii guvernéra Gujaratu nespravil nič pre to, aby
zabránil náboženským nepokojom. Pri nich vtedy zomrelo vyše tisíc ľudí, najmä moslimov.

Parlamentné voľby v Indonézii predohrou k júlovej voľbe prezidenta
Apríl bol mesiacom volieb aj v Indonézii. Parlamentné voľby, ktoré sa konali 9. apríla,
odhalili charakter rozloženia politických síl pred nadchádzajúcimi júlovými prezidentskými voľbami. V nich je favoritom guvernér Jakarty Joko Widodo, prezývaný „Jokowi“.
Jokowiho strane sa však nepodarilo získať 25 percent celkového počtu hlasov či 20 percent kresiel v dolnej komore parlamentu potrebných pre postavenie vlastného kandidáta. Jokowi tak bude na svoju kandidatúru potrebovať i podporu iných strán. Ani to by
však nemalo zabrániť jakartskému guvernérovi nahradiť odchádzajúceho prezidenta
Susilo Bambang Yudhoyona. Jokowi je vnímaný ako človek prichádzajúci z prostredia
mimo mocenských štruktúr. Jeho podporovatelia oceňujú jeho ľudské a skromné vystupovanie, charakteristické napríklad návštevami chudobných štvrtí. Vplyv Jokowiho osobnosti na indonézsky politický systém už dokonca získal označenie „Jokowi efekt“.
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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