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Kerry na februárovej návšteve Ázie

OSN obviňuje Kima a Severnú Kóreu zo zločinov proti ľudskosti

Trojčlenný výbor Organizácie spojených národov, poverený prešetrením a zostavením 
správy ozrejmujúcej rozsah porušovania ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej 
republike, priniesol prvé zistenia v tejto veci. Z dôvodu nemožného prístupu priamo 
do Severnej Kórey bola výsledná správa výboru postavená na informáciách ktoré zís-
kal z 80 rozhovorov s utečencami a expertmi na situáciu v krajine. V tejto skupine 
bol zahrnutý aj Shin Dong-hyuk, ktorého emocionálne výpovede o svedectve popravy 
vlastnej matky a brata, o úteku zo severokórejského pracovného tábora ale aj o zne-
chutení zo západného materializmu boli zachytené v dokumentárnom filme Camp 14: 
Total Control Zone. Na základe tejto správy apeloval Komisár pre ľudské práva OSN 
Navanethem Pillay na svetové veľmoci aby garantovali predloženie zistení na Medz-
inárodný trestný súd a začatie konania proti Kim Jong-unovi za objednávanie sys-
tematického mučenia, hladovania a vraždenia občanov Severnej Kórey. Čína sa voči 
správe postavila s odporom. Argumenty vychádzajúce z Pekingu odsudzujú negatívne 
vyobrazovanie Číny v predloženej správe. Výbor OSN tam Čínu nepriamo označuje za 
aktéra, ktorý svojou nevôľou spolupracovať pri získavaní informácií pre túto správu 
napomáha Kimovmu režimu pokračovať v zločinoch proti ľudskosti. Bez čínskeho hlasu 
v Bezpečnostnej rade OSN však predloženie správy na MTS možné nebude. Z dôvodu 
plánovaného stretnutia rozdelených rodín v Severnej a Južnej Kórei sa predstavitelia 
Južnej Kórey k situácii nevyjadrovali. Prvé takéto stretnutia za posledné 3 roky pre-
behli úspešne 21. februára. 

►Čínske štátne médiá prišli vo februári so správou ktorá hovorí o intenciách Číny zlepšiť kvalitu pitnej vody o 30 až 50 %. Zlepšenie má byť 
docielené štátnymi investíciami do vodohospodárskeho aparátu Číny za približne 300 miliárd dolárov.

►Vo februári priniesla čínska štátna spravodajská agentúra Xinhua informácie o pripravovaní Čínsko–Srílanskej dohody o voľnom obchode. 
Uzavretie čínskej dohody so Srí Lankou, krajinou ktorá je považovaná za popredný objekt súperenia Číny a Indie o vplyv v južnej Ázii, je plánované 
na koniec roku 2014.

►V piatok 21. februára sa simultánne s rozhovormi medzi Čínou a USA o armádnej spolupráci, stretol Barack Obama v Bielom dome s tibet-
ským duchovným vodcom Dalai Lamom. Počas približne jednohodinového stretnutia vyslovil Obama podporu ľudských práv Tibeťanov a tiež 
podporu zachovávania ich unikátnych religióznych, kultúrnych a lingvistických tradícií. Stretnutie podľa očakávania vyvolalo ostrú čínsku kritiku 
Spojených štátov za zasahovanie  do vnútorných záležitostí Číny.

►Vedúci regionálnej vlády v hlavnom meste Indie Dillí Arvind Kejriwal odstúpil už po 49-dňoch vo funkcii. Kejriwal nastúpil do úradu s cieľom 
vykoreniť korupciu. Rezignáciu  Kejriwal odôvodnil práve neschopnosťou presadiť protikorupčný program cez odpor regionálneho parlamentu.

►Policajný výcvikový program v Mjanmarsku zastrešený Európskou úniou vo februári “vyprodukoval“ prvých 200 domácich policajných jedno-
tiek. Do marca 2015 má program za cieľ vycvičiť celkovo 4000 jednotlivcov s cieľom zvýšiť štandard tamojších policajných jednotiek, obzvlášť z 
perspektívy dodržiavania ľudských práv.

Minister zahraničných vecí Spojených štátov John Kerry navštívil medzi 13. a 18. 
februárom východnú Áziu a Blízky východ, konkrétne Južnú Kóreu, Čínu, Indonéziu 
a Spojené arabské emiráty. Poradie návštev symbolicky zobrazuje presun pozornosti 
americkej zahraničnej politiky na oblasť Ázie a Pacifiku práve z oblasti Blízkeho výcho-
du. V Južnej Kórei, ako svojej prvej zastávke, Kerry ubezpečil tamojšiu prezidentku 
Park Geun-hye a politickú elitu o posilňovaní už teraz rozvinutých kórejsko-amerických 
vzťahov v rámci ekonomiky, diplomacie a tiež bezpečnosti, najme vo vzťahu s potenciál-
nou nukleárnou hrozbou Severnej Kórey. Nasledujúce dva dni diskutoval Kerry v Číne 
s premiérom Li Keqiangom a prezidentom Xi Jinpingom. Výsledkom debát bol čínsky 
prísľub o snahu korigovania tenzií na Kórejskom polostrove, najmä však verejná pod-
pora denuklearizácie Kimovho diktátorského režimu v Severnej Kórei. Ďalšími témami 
rozhovorov bola situácia v Juhočínskom mori kde Kerry vyjadril obavy o budúcnosť 
mieru bez zintenzívnenia kooperácie medzi Čínou a ďalšími aktérmi sporu (Vietna-
mom, Filipínami, Malajziou, Brunejom a Taiwanom). Lídri sa tiež dohodli na posilnení 
spolupráce pri znižovaní efektu, ktorý Čína a USA vytvárajú v súvislosti s globálnym 
otepľovaním. Kerryho finálnou aktivitou v Číne bolo stretnutie s domácimi bloggermi, 
kde vyjadril americkú podporu internetovej slobody v Číne. Poslednú ázijskú zastávku 
absolvoval Kerry v Jakarte, kde na pôde ASEANu vyjadril nutnosť spolupráce jeho 
členských krajín s Čínou, na vytvorení jednotného protokolu principiálne riadiaceho 
napäté vzťahy v Juhočínskom mori.   
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Historické stretnutie predstaviteľov Číny a Taiwanu

Čínsky prezident a japonský premiér v Soči dvorili Putinovi

Väčšina západných lídrov nenavštívila dejisko zimných olympijských hier v Soči. Príčinou 
boli najmä výhrady voči kontroverznej ruskej legislatíve mierenej proti „propagácii ho-
mosexuality“. Putina však svojou návštevou v Soči podporili čínsky prezident a japonský 
premiér. Dvaja východoázijskí lídri sa pritom kvôli napätým vzťahom osobne nestretli. 
V ostrom kontraste sú vzťahy oboch krajín s Ruskom. Čínsky prezident Xi Jinping sa na 
margo vzájomných vzťahov vyjadril, že majú „najsilnejšie základy, najvyššiu dôveru a 
najväčší regionálny a globálny vplyv“. V realite však možno hovoriť o pragmatickom 
partnerstve. Oba autoritatívne režimy majú podobné záujmy a snažia sa vytvoriť na 
medzinárodnej scéne jednotný hlas, ktorý by kontroval Západu. Problémové oblasti 
vzájomných vzťahov pritom ostávajú výrazné. Moskva sa má prinajmenšom na po-
zore pred prílišnou závislosťou na Pekingu. Práve tu do hry vstupuje Japonsko. Rusko-
japonské vzťahy sú dlhodobo zaťažené otázkou sporných Južných Kuríl a nedoriešenej 
mierovej zmluvy. V posledných rokoch sa však ostré hrany vzájomných vzťahov otu-
pujú. V Soči sa Abe s Putinom stretol už piaty krát od nástupu do úradu. Po Abeho 
návšteve Moskvy z minulého roka začali i rozhovory o teritoriálnom spore a mierovej 
zmluve. Abe vyriešenie tejto otázky považuje za jednu zo zahraničnopolitických priorít- 
umožnila by mu totiž plne sa sústrediť sa teritoriálne spory s Čínou. Putin zase v Japon-
sku vidí poistku pred Pekingom a atraktívny trh pre export energetických surovín. Nie 
je bez zaujímavosti, že diplomatické zdroje hovoria, že Moskva odmietla požiadavku 
Pekingu vyjadriť mu politickú podporu v spore o Diaoyu/Senkaku.

►Horná komora indického parlamentu prijala 20. februára zákon, na základe ktorého bude ustanovený nový federálny štát Telangana. Dvadsiaty 
deviaty indický štát bude vytvorený odtrhnutím z juhoindického štátu Andhra Pradesh. Súčasné hlavné mesto  Hyderabad sa bude nachádzať na 
území Telangany, no po obdobie desiatich rokov bude hlavným mestom oboch štátov. Ide tak o víťazstvo pre obyvateľov regiónu, ktorí dlhodobo 
poukazovali na nevšímavosť vlády k miestnemu rozvoju. 

►Reportáž mjanmarského žurnálu vyvolala diskusie o existencii tajného programu výroby chemických zbraní v krajine. Mjanmarské úrady tieto 
domnienky rázne odmietli. Krajina je v centre pozornosti, keďže by mala v krátkom čase pristúpiť k Dohovoru o chemických zbraniach.

►Veľkúé kontroverziu vyvolali vyjadrenia predstaviteľov japonského verejného média NHK. Tí v spolu nesúvisiacich  vyjadreniach popreli 
japonské vojnové zločiny nútenej prostitúcie a Nankingský masaker. Vlna kritika sa vzniesla nielen na autorov výrokov ale aj na vládu, ktorá 
súčasné vedenie NHK nedávno vymenovala. 

►Vietnamskí aktivisti si v Hanoji 16. februára pripomínali 35. výročie vojny s Čínou. Zhromaždenie narušili ľudia cvičiaci aerobik a tancujúci 
na ulici, ktorí boli podľa protestujúcich vyslaní úradmi. Vietnamská vláda sa obáva akýchkoľvek protestov, ktoré by mohli prerásť v odpor proti 
zriadeniu. 

►Filipínsky prezident Benigno S. Aquino III v rozhovore pre New York Times vyzval svet k podpore Filipín proti čínskym teritoriálnym nárokom. 
Prirovnal pritom čínske požiadavky k nemeckým nárokom na Sudety pred druhou svetovou vojnou. Peking označil vyjadrenia filipínskeho pre-
zidenta za „ignorantské“ a „amatérske“.

V čínskom meste Nanking sa 11. februára stretli predstavitelia Taiwanu a Číny pri 
prvom oficiálnom stretnutí vládnych predstaviteľov od roku 1949. Predchádzajúce ro-
kovania dvoch strán boli vždy vedené na mimovládnej úrovni. Peking totiž považuje 
Taiwan za súčasť svojho územia a nejedná s predstaviteľmi „odpadlíckej“ provincie 
ako zástupcami suverénneho štátu, ktorým Taiwan de facto je. Nankingské rokova-
nia sú preto prelomové a sú vyvrcholením otepľovania vzťahov, ktoré možno sledovať 
od nástupu taiwanského prezidenta Ma Ying-jeou v roku 2008. Ekonomická výmena 
medzi dvoma stranami sa odvtedy zdvojnásobila a to i vďaka bilaterálnej zmluve o ob-
chode z roku 2010. Rastie i intenzita medziľudských kontaktov- v roku 2013 napríklad 
navštívilo Taiwan takmer tri milióny turistov z pevninskej Číny. Pokrok sa preto očakával 
aj v politických vzťahoch a stretnutie v Nankingu má veľkú symboliku. Vzišli z neho 
však i konkrétne iniciatívy. Zástupcovia oboch strán sa dohodli na otvorení formálneho 
politického dialógu.  Komunikáciu má uľahčiť vytvorenie reprezentatívnych kancelárií 
na oboch stranách, ktoré budú tak slúžiť ako neoficiálne diplomatické zastupiteľstvá. 
Peking dokonca vyjadril otvorenosť k stretnutia Xi-Ma. Limity politického zbližovania 
sú ale značné. Xi v minulosti upozornil, že riešenie taiwanskej otázky nemôže byť 
odkladané donekonečna. Taiwanu hrozbu zjednotenia s pevninou použitím sily pri-
pomína vyše 1500 balistických rakiet na druhej strane taiwanského prielivu. Väčšina 
obyvateľov ostrova stále preferuje zachovanie statusu quo pred samostatnosťou či 
zjednotením s pevninou.  
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Mier v južných Filipínach?

Striedavé napätie v Juhočínskom mori

Voľby v Thajsku riešenie politickej krízy nepriniesli

Rétorické aj fyzické narastanie napätia pozorovateľné medzi krajinami východnej a 
juhovýchodnej Ázie, koncentrované  najmä v oblasti Juhočínskeho mora, je v súčasnosti 
znásobené správami o raste rozpočtovej podpory ozbrojených síl Číny, Japonska, In-
die aj Južnej Kórey. Vo februári bolo toto dianie zaujímavým spôsobom interpretované 
zo strany USA. Ako prvé vyvolali rozruch tvrdenia amerického diplomata o aser-
tívnych kontrolných aktivitách “niektorých“ krajín ohrozujúcich mierovú situáciu v 
Juhočínskom mori. Tie boli nasledované kongresovým výstupom Daniela Russella, asis-
tentom ministra zahraničných vecí pre región Ázie a Pacifiku, v ktorých vyjadril amer-
ické znepokojenie nad zhoršujúcimi sa čínsko–japonskými vzťahmi. Admirál Jonathan 
Greenert sa nasledovne za USA zaviazal Filipínam pomocou pri hypotetickej okupá-
cii nimi nárokovaného teritória Juhočínskeho mora Čínou. USA napokon 21. februára 
zavŕšili svoju aktivitu v regióne podpisom dohody o armádnej spolupráci a výmenách 
s Čínou. Dohoda má za účel situáciu v krátkodobom horizonte odľahčiť a v dlhodobom 
vytvoriť kanál pre konštruktívnu spoluprácu medzi oboma krajinami aj v tejto oblasti.

Niekoľko dekád trvajúce povstalecké boje na juhofilipínskom ostrove Mindanao môžu 
konečne nájsť mierové riešenie. Ešte 25. januára sa v malajskom Kuala Lumpur stretli 
zástupcovia filipínskej vlády a najväčšej rebelskej skupiny MILF a podpísali rámcový mi-
erový plán. Ten má zabezpečiť ukončenie povstaleckých aktivít a vytvorenie nového au-
tonómneho regiónu Bangsamoro pre tamojších moslimských obyvateľov. Moslimovia 
tvoria vo väčšinovo kresťanskej krajine minoritu a často odmietajú politiku centrálnej 
vlády. Ozbrojený boj povstalcov proti vláde v Manile si za viac než 40 rokov svojho trvania 
vyžiadal viac než 120 tisíc obetí.  Rokovania vlády s MILF trvalo vyše desaťročie, no až za 
súčasného prezidenta Benigna S. Acquina III sa podarilo dosiahnuť významný prielom. Po-
tenciálnym problémom pre úspech mierového plánu môže byť snaha ostatných rebelských 
skupín sabotovať ho. Praktická implementácia dohody tiež určite nebude ľahkou úlohou.

Predčasné voľby, ktoré sa konali v Thajsku 2. februára, nepriniesli rozuzlenie súčasnej poli-
tickej krízy. Bojkot volieb hlavnou opozičnou stranou a obsadenie volebných miestností 
v niektorých obvodoch demonštrantami narušilo normálny priebeh hlasovania. Výsledky 
budú oznámené najskôr po uskutočnení náhradných volieb vo zvyšných obvodoch na konci 
apríla. Pri moci tak zatiaľ ostáva vláda premiérky Yingluck Shinawatry. V uliciach Bangkoku 
polícia prvý krát zasiahla ráznejšie proti demonštrantom, ktorí od januára blokujú dopravu 
v hlavnom meste a obsadili či obkľúčili i niekoľko vládnych budov. Násilie si od novembra 
vyžiadalo najmenej 16 ľudských životov. Politický boj sa preniesol i na ústavný súd, kde 
sa opozičná Demokratická strana i premiérkina Pheu Thai neúspešne snažili dosiahnuť 
rozpustenie konkurenčného bloku. Odporcovia vlády najnovšie prišli s taktikou bojkotu
firiem napojených na premiérku a jej rodinu.
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Ai Wei Wei: Never Sorry
Film v réžii  Alison Klayman

Tento film je priblíženým pohľadom do života jedného z najväčších (umelecky aj fyzicky) výtvarných umelcov súčasnej Číny a výborným poku-
som zobraziť stret warholovskej konzumnej kultúry  a čínskej tradície v umení. Divák sa tak dostáva do priameho stretu s čínskou štátnou 
cenzúrou, neslobodou prejavu nie len na internete alebo neresponzívnym právnym systémom práve cez portrét tohto umelca a jeho fungov-
anie v čínskej spoločnosti. Film je do veľkej miery poznačený  eurocentrickými hodnotami a na západných konceptoch založeným pohľadom. 
Postava Ai Wei Weia však dodáva tomuto pohľadu na súčasnej čínskej autentickosti, v niektorých momentoch viac ako mnohé akademické 
texty analyzujúce spoločenskú situáciu v krajine.Čo
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