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Obavy z japonského odklonu od pacifizmu

Čína vyhlásila regulácie rybolovu zahraničných lodí v Juhočínskom mori

Súperenie Číny a Japonska o vplyv v Afrike 

So začiatkom nového roka začali platiť nové obmedzenia pre zahraničné rybárske 
lode, plaviace sa vo vodách spravovaných najjužnejšou čínskou provinciou Hain-
an. Tieto teritória zahŕňajú takmer celú plochu sporných teritórií v Juhočínskom 
mori nárokovaných Čínou a ďalšími štátmi regiónu. Na základe prijatých opatrení 
musia zahraničné rybárske lode oznámiť svoj vstup do vôd, ktoré si nárokuje 
Čína, jej relevantným orgánom. Problémom však je, že tieto nároky nemusia byť 
v súlade so zmluvou UNCLOS, ktorej signatárom je Čína aj ďalšie štáty nároku-
júce si tieto teritóriá. V prípade nových regulácií možno hovoriť o snahe posilniť 
čínske postavenie demonštráciou administratívnej kontroly nad spornými teritóri-
ami. Ide preto vo svojej podstate o podobný krok ako vyhlásenie identifikačnej 
zóny protivzdušnej obrany vo Východočínskom mori z novembra minulého 
roka. Čínske obmedzenia kritizovali Vietnam aj Filipíny, ktoré si nielen nároku-
jú rovnaké námorné územia ako Čína, ale rybolov predstavuje aj dôležitý zdroj 
obživy pre ich obyvateľov. Americké ministerstvo zahraničných vecí označilo krok 
Číny za “provokatívny a potenciálne nebezpečný“. Zatiaľ nie je jasné, ako chce 
Čína nové pravidlá vynucovať, keďže zahraniční rybári ich budú pravdepodobne 
ignorovať. Juhočínske more sa i vďaka takýmto krokom a pokračujúcej vojen-
skej modernizácii relevantných krajín stáva stále nebezpečnejším priestorom.

Súčasná administratíva v Tokiu podľa mnohých robí definitívnu čiaru za japon-
ským pacifizmom, ktorého sa krajina držala od druhej svetovej vojny. Po vyše 
dekáde klesajúcich výdavkov na obranu vláda Shinza Abeho plánuje naopak 
modernizovať a ďalej posilňovať japonské ozbrojené zložky. Najväčšej pozor-
nosti sa však v zahraničí dostáva plánom na revíziu ústavy, ktorej článok 9 je 
právnym zakotvením japonského pacifizmu. V novoročnom príhovore premiér 
Abe vyjadril názor, že by mala byť prehĺbená vnútorná diskusia o ústave s úmys-
lom prijať revízie, ktoré by ju prispôsobili potrebám súčasného Japonska. Z 
Južnej Kórey a Číny sa v reakcii na takéto vyjadrenia ozývajú hlasy prirovnáva-
júce Abeho k agresívnym militaristom z obdobia imperiálneho Japonska. Tokio 
argumentuje naopak snahou stať sa zodpovedným členom svetovej komunity, 
berúc na seba svoju časť bremena bezpečnosti. Čo Abemu v očiach susedov 
nepomáha, je kontroverzný prístup k otázkam histórie. I japonská verejnosť má 
pritom k Abeho dôrazu na konfliktné témy výhrady. Pre Japoncov je najdôležitejší 
stav japonskej ekonomiky, ktorý sa i vďaka Abeho programu tzv. Abenom-
ics zlepšuje, no najkritickejšie štrukturálne problémy ostávajú nevyriešené. 

Prvé diplomatické cesty čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Yi a japonského 
premiéra Shinza Abeho v roku 2014 smerovali v oboch prípadoch do Afriky. Abe 
navštívil v rozpätí jedného týždňa (9. – 16. január) Etiópiu, Mozambik a Pobrežie 
Slonoviny. Hlavný cieľom jeho cesty bolo zabezpečenie podpory od lídrov africk-
ých krajín v rámci rozvoja bilaterálnej a multilaterálnej ekonomickej spolupráce, 
ktorá je jedným z pilierov jeho plánu naštartovať v posledných desaťročiach stag-
nujúcu japonskú ekonomiku. Wang Yi medzi 7. a 11. januárom navštívil Etiópiu, 
Džibuti, Ghanu a Senegal, kde vyjadril čínske úmysly aj naďalej posilňovať vzťahy, 
ktoré od 80-tych rokov minulého storočia Čína s krajinami Afriky aktívne rozvíja. 
Už beztak vyhrotená situácia medzi oboma krajinami sa v rámci ciest Abeho a 
Wanga nezlepšila. Obaja cez médiá a verejné výstupy vzájomne kritizovali agendu 
Číny resp. Japonska v Afrike. Po Abeho odchode z Etiópie ho čínsky ambasádor v 
Etiópii a zároveň stály zástupca pri Africkej únii Xie Xiaoyan,  označil za najväčšieho 
‘rušiteľa poriadku’ v Ázii. Novoročná návšteva Afriky je z pozície čínskeho ministra 
zahraničných vecí tradíciou od roku 1990, zatiaľ čo za posledných 8 rokov prvá 
návšteva japonského premiéra v Afrike bola naplánovaná v novembri minulého 
roka. To, či bola súbežnosť návštev z japonskej strany plánovaná zostáva otázne.

 



Pred februárovými voľbami v Thajsku pokračujú protivládne protesty

Bangladéš po parlamentných voľbách

Protesty, ktoré vypukli v Thajsku v novembri, pokračujú aj pred blížiacimi 
sa voľbami, vyhlásenými na 2. februára. Opoziční demonštranti, požadujúci 
odstúpenie vlády Yingluck Shinawatry, vyhlásili od 13. januára tzv. Bangkok Shut-
down, v rámci ktorého blokujú hlavné dopravné uzly v Bangkoku. Opozícia bude 
februárové voľby bojkotovať a žiada, aby bol vytvorený dočasný nevolený orgán, 
ktorý by nahradil vládu a riadil krajinu. Shinawatrovej vláda sa podľa nich zdis-
kreditovala, keďže sa ukázalo, že premiérka je len bábkou v rukách svojho brata, 
ktorý žije v nútenom exile. Po zintenzívnení násilia na oboch stranách protestov 
vyhlásila vláda s platnosťou od 22. januára v Bangkoku a ďalších troch priľahlých 
provinciách na 60 dní výnimočný stav. V hlavnom meste došlo k bombovému 
útoku na zhromaždenie demonštrantov a bol zastrelený jeden z lídrov opozície. 
Na premiérku sa stupňuje tlak aby presunula termín volieb. Thajský ústavný súd 
na podnet Volebnej komisie rozhodol, že Komisia môže presunúť dátum volieb, ale 
musí tak urobiť po dohode s vládou. Demonštranti medzitým 26. januára obsadili 
volebné miestnosti v Bangkoku a južnom Thajsku a zabránili státisícom ľudí voliť v 
predstihu. Situácia nejaví známky včasného vyriešenia a stále sa čaká, či do poli-
tického boja zasiahne mocná thajská armáda, tak ako už mnohokrát v minulosti.

V Bangladéši sa 5. januára konali parlamentné voľby, ktoré boli podľa očakávaní 
sprevádzané protestmi opozície a jej voličov proti vládnucej strane Awami League. 
Líderka hlavnej opozičnej strany BNP Khaleda Zia bola na konci decembra zadržaná 
a umiestnená do domáceho väzenia, z dôvodu vyzývania voličov svojej strany k 
proti-volebným a protivládnym protestom. Vo voľbách si tak bez väčších problé-
mov udržala vládny mandát strana AL, ktorá získala pri zverejnenej 39-percentnej 
účasti 232 z 300 kresiel v novozvolenom bangladéšskom parlamente. Ohlasy na 
výsledky volieb sa líšia. Medzinárodní pozorovatelia a novinári spolu s lídrami a 
voličmi bangladéšskej opozície sa domáhajú nových volieb, keďže tieto z dôvo-
du volebných podvodov považujú za neplatné. Aj keď od povolebného postupu 
bangladéšskej premiérky Sheikh Hasina mnohí očakávali väčšiu snahu o nadvia-
zanie dialógu s opozíciou, nestalo sa tak. Hasina neodmietla možnosť otvorenia 
konštruktívneho dialógu s opozičnými stranami ktoré januárové voľby bojkotovali. 
Otvorenie takejto debaty však podmienila výzvou protestujúcich podporovateľov 
opozície na zastavenie povolebných násilností, ktoré si podľa odhadov vyžiadali 
približne 29 obetí. Líderka opozície Khaleda Zia vyjadrila pripravenosť situáciu 
riešiť a diskutovať s premiérkou  o ďalšom povolebnom vývoji v krajine.

 

Ujguri z Guantanáma na Slovensku vítaní

Slovensko sa koncom minulého roku po druhý krát ponúklo poskytnúť Spojeným 
štátom pomoc s ich dlhodobým plánom zatvoriť kontroverzné väzenské zariad-
enie v Guantanáme. Domov sme poskytli posledným trom Ujgurom väzneným 
v Guantanáme, ktorí boli zadržaní v roku 2001 v Pakistane z dôvodu amerických 
podozrení z ich aktívneho členstva v Islamskom hnutí Východného Turkestanu. Na 
území Slovenska sa nachádzajú od konca decembra 2013. Predstavitelia USA sú 
Slovensku vďační za humanitárny prístup k riešeniu situácie okolo Yusefa Abbasa, 
Saidullaha Khalika a Hajiakbara Abdula Ghupera, ktorých transfer z guantanám-
skej väznice bol dlhú dobu komplikovaný absenciou ponuky zo strany partnerských 
krajín USA poskytnúť dotyčným Ujgurom azyl. Podľa očakávania negatívnu  odozvu 
k tejto situácii bolo možné pozorovať zo strany Číny. Hnutie je v Číne podobne ako 
v ďalších krajinách považované za teroristickú organizáciu a je mu čínskou vládou 
prisudzovaná zodpovednosť za nepokoje v provincii Xinjiang. Čínske ministerstvo 
zahraničných vecí vo svojich vyhláseniach žiada Slovensko o neposkytovanie ochra-
ny zločincom a z terorizmu podozrivým osobám, ktoré ohrozujú čínsku národnú 
bezpečnosť. Čínska strana taktiež žiada o vydanie spomínaných Ujgurov čínskym au-
toritám. Slovensko na tieto tvrdenia  nereagovalo, čím potvrdilo svoje rozhodnutie 
podieľať sa na umiestnení Ujgurov v krajine, ako znak priateľských vzťahov s USA.



Dennis Rodman kritizovaný počas návštevy v Severnej Kórey

Bývalý profesionálny hráč NBA Dennis Rodman 7. januára po druhý krát navštívil 
Severnú Kóreu v rámci exhibičného zápasu. Bez nároku na honorár tak chcel 
zagratulovať svojmu „osobnému priateľovi“, severokórejskému lídrovi Kim Jong-
unovi k jeho 29. narodeninám. Kým jeho „basketbalová diplomacia“ predstavu-
je jedno z mála stretnutí medzi USA a Severnou Kóreou a teoreticky by mohla 
sprostredkovať kontakty medzi ľuďmi na oboch stranách, Rodman sa stal terčom 
kritiky za ignorovanie problémov s ľudskými právami v krajine. Jeho prítomnosť 
v Severnej Kórei nepomohla snahám USA o sprostredkovanie prepustenia Ken-
netha Baeho. Bae, americký podnikateľ narodený v Južnej Kórei, podnikal z Číny 
od roku 2005 poznávacie zájazdy do Severnej Kórey. Po jeho zadržaní severokóre-
jskými autoritami počas jednej z návštev si v krajine odpykáva 15-ročný trest 
nútených prác za „nepriateľské aktivity“. Slávny basketbalista bol kritizovaný za 
neochotu pomôcť v súvislosti s Baeho prepustením. Rodman sa po návrate zo 
Severnej Kórey prihlásil na  protialkoholické liečenie.

Diplomatická kríza v americko-indických vzťahoch

Zatknutie pracovníčky indického konzulátu v New Yorku z decembra vyústilo v 
relatívne závažný diplomatický spor medzi dvoma krajinami.  Devyani Khobragade 
bola 12. decembra zatknutá v Spojených štátoch a obvinená z podvodu pri vy-
bavovaní víz pre pomocníčku v domácnosti. Khobragade podľa americkej strany 
nadhodnotila sumu, ktorou bude domáca pomocníčka odmeňovaná, zatiaľ čo jej 
v skutočnosti platila menej, než je zákonom ustanovená minimálna mzda. Indickú 
stranu pobúrilo najmä to, že po zatknutí boli Khobragade nasadené putá, bola 
umiestnená v cele priebežného zadržania s drogovo závislými ľuďmi a podrobená 
osobnej prehliadky, pri ktorej sa musela vyzliecť. V Indii v reakcii na tieto správy 
prišlo k viacerým protestom pri amerických konzulátoch a spred veľvyslanectvom 
v Dillí boli na príkaz úradov odstránené bezpečnostné bariéry. Dillí tiež odpovedalo 
obmedzením určitých výsad pre amerických diplomatov v krajine. Washington sa 
napriek výzvam Dillí odmietol za chovanie ku Khobragade oficiálne ospravedlniť, 
aj keď minister zahraničných vecí John Kerry vyjadril poľutovanie nad vzniknutým 
sporom. Kríza bola nakoniec vyriešená po tom, ako bola Khobragade presunutá 
na pracovné miesto pri OSN, ktoré jej dáva vyššiu úroveň diplomatickej imunity, 
a následne 10. januára odletela zo Spojených štátov. India následne vypovedala 
odvetou vysoko postaveného diplomata z amerického veľvyslanectva v Dillí.
 

FLASH NEWS

►V Kambodži prišlo 3. januára k policajnému zásahu proti demonštrantom, ktorý si vyžiadal najmenej štyri obete. V krajine protes-
tujú pracovníci textilného priemyslu, žiadajúci zvýšenie platov. S demonštrantami sympatizuje aj kambodžská opozícia, ktorá stále 
odmieta uznať výsledok volieb z júla 2013, ktoré priniesli predĺženie dlhoročnej vlády premiéra Hun Sena.

►OSN vyzvalo vládu v Mjanmarsku aby prešetrila správy, hovoriace o masakri takmer 50 moslimov z etnickej skupiny Rohingya zo 
začiatku januára tohto roku. Moslimská menšina je v krajine od uvoľnenia autoritatívnej vlády často terčom útokov budhistickej 
väčšiny. V roku 2012 si masívne etnicko-náboženské nepokoje vyžiadali okolo 200 obetí.

►Na stretnutí Komisie rieky Mekong dali Kambodža, Vietnam a Thajsko najavo svoje výhrady k laoskému projektu priehrady Don 
Sahong. Obavy sa spájajú s environmentálnymi dopadmi stavby priehrady a s vplyvom na rybolov v povodí Mekongu. Laos naopak v 
hydroelektrárňach vidí veľkú perspektívu pre urýchlenie rozvoja a energiu vyváža aj do susedných krajín. 

►Japonský premiér Shinzo Abe priletel 25. januára na trojdňovú návštevu Indie. Medzi konkrétne body jednaní patrila kooperácia 
v jadrovej energetike a japonské investičné projekty v Indie. Tokio a Dillí sa stávajú čoraz významnejšími partnermi v ekonomickej i 
vojenskej oblasti, čo je mnohými vnímané ako snaha kontrovať regionálnemu vplyvu Číny.

►Dlho odkladané presunutie kontroverznej americkej základne v rámci japonského ostrova Okinawa získalo ešte v decembri súhlas 
guvernéra prefektúry Okinawa. Voľby primátora v meste Nago, ku ktorému sa má základňa presunúť, však 19. januára potvrdili vo 
funkcii kandidáta, ktorý sľubuje tomuto kroku zabrániť. Veľký problém japonsko-amerických bilaterálnych vzťahov tak stále nenachád-
za finálne riešenie.
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►Japonský premiér Shinzo Abe na Svetovom ekonomickom fóre v Davose označil aktuálne vzťahy medzi Japonskom a Čínou ako 
podobné tým medzi Veľkou Britániou a Nemeckom pred prvou svetovou vojnou.

►Čína je otvorená možnosti byť sprostredkovateľom dohody o zastavení násilností v Južnom Sudáne. Vyjadrenia čínskeho špeciálneho 
poverenca pre Afriku Zhong Jianhua a čínskeho stáleho zástupcu pri Africkej únii Xie Xiaoyana ku konfliktnej situácii v Južnom Sudáne 
naznačujú čínske odklonenie od jedného z hlavných princípov jej zahraničnej politiky – princípu nezasahovania do domácich záležitostí 
iných krajín.  

►Nepálske ústavné zhromaždenie zasadlo 22. januára prvý krát po 56 dňoch od jeho zvolenia.  Jeho úlohou je do roka pripraviť novú 
nepálsku ústavu, ktorá by nahradila tú dočasnú.

►Na severe Srí Lanky bol v januári nájdený skupinový hrob približne 30 ľudí. Nález hrobu v oblasti bývalej zóny civilných nepokojov 
vystupňoval medzinárodný tlak. Tomu Srí Lanka v súčasnosti čelí hlavne kvôli obvineniam z vojnových zločinov vykonaných počas 
civilnej vojny proti Tamílskym Tigrom, ktorá skončila v roku 2009.

►Prominentný čínsky disident Xu Zhiyong a ďalší členovia Hnutia nových občanov, bojujúceho za ľudské práva a proti korupcii, čelia 
v Číne súdnym procesom. Zásah proti týmto občianskym aktivistom, obvineným z rozvracania verejného poriadku, je prvým význam-
ným podobným procesom za vlády prezidenta Xi Jinpinga.  

►Čínska štátna tlačová agentúra Xinhua informovala o rozhodnutí vytvoriť 12 zón voľného obchodu, ktoré budú nasledovať pilotný 
projekt zo Šanghaja, spustený v septembri 2013. Táto správa signalizuje pokračujúce odhodlanie vlády v Pekingu raziť cestu eko-
nomickým reformám.

►Indonézia a Austrália zažívajú kritické obdobie bilaterálnych vzťahov. Otázka migrantov, snažiacich sa dostať do Austrálie práve z In-
donézie, sa dostala znovu do pozornosti po tom, ako lode austrálskeho námorníctva narušili pri proti-migrantskej operácii indonézske 
zvrchované vody.

ČO ČÍTAME
Will China Democratize?
Andrew J. Nathan, Larry Diamond a Marc F. Plattner (ed.)

Zbierka akademických esejí, vybraných z pravidelných vydaní Journal of Democracy, sa snaží hľadať 
odpovede na otázku, ktorú si kladie hneď v názve: nastane v Číne demokratizácia? Kniha je preto roz-
delená na dve hlavné časti: eseje v tej prvej sa zaoberajú náčrtom možných scenárov prodemokratick-
ej zmeny v Číne. Eseje v druhej časti publikácie sa pokúšajú popísať komplexnú spoločensko-politickú 
situáciu v Číne, s dôrazom na dynamiku vzťahu štát - spoločnosť. Aj keď editori nevylučujú iné ako de-
mokratické kontúry budúceho vývoja čínskeho politického systému, jeho eventuálnu zmenu považujú 
za istú. Táto publikácia tak spĺňa svoj účel a prináša v zaujímavom zložení článkov zachytené dynamiky 
potenciálnych zmien v Číne. Otázne však zostáva, nakoľko je perspektíva západného prístupu k de-
mokratizácii aplikovateľná na situáciu v krajine.


