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Thajská armáda konsoliduje svoju pozíciu

Po májovom puči je moc v Thajsku pevne v rukách armády. Pozostatky vokálnej 
opozície sa podarilo potlačiť a 13. júna bolo vďaka zlepšeniu bezpečnostnej situácie 
oznámené zrušenie zákazu vychádzania. Vojenskí lídri sa tiež snažia zlepšiť náladu v 
spoločnosti po mesiacoch politického boja takými kurióznymi krokmi akými je nari-
adenie, aby boli prenosy zo svetového futbalového šampionátu vysielané zadarmo či 
bezplatné premietanie historického filmu v kinách po celej krajine. Napriek tejto PR 
kampani nemožno zakryť tvrdé potláčanie odporcov puču z tábora podporovateľov 
zvrhnutej vlády premiérky Yingluck Shinawatry. Armáda je podozrievaná z toho, že 
napriek deklarovanej nestrannosti je spojencom politických síl, ktoré požadovali 
pád prechádzajúcej vlády. Je totiž verejným tajomstvom, že armáda a konzervatívne 
elity sú na tej istej lodi v dlhotrvajúcom boji proti populistickému hnutiu podpo-
rovanému vidieckym obyvateľstvom, ktorého predstaviteľom bola i expremiérka 
Shinawatra.  Existenciu tohto prepojenia potvrdil i Suthep Thaugsuban, líder pro-
testov proti predchádzajúcej vláde, ktorý sa vyjadril, že puč so šéfom armády Pra-
yuth Chan-ochom plánoval už od roku 2010. Chan-ocha toto tvrdenie dementoval.

Podľa časového plánu oznámeného Chan-ochom by v júli Thajsko malo získať 
dočasnú ústavu, keďže platnosť tej z roku 2007 bola juntou pozastavená. V sep-
tembri by následne mala byť vytvorená dočasná vláda. Termín parlament-
ných volieb bol pritom stanovený až na október 2015. Armáda chce dovtedy 
implementovať zásadné ekonomické i politické reformy. Novú, finálnu verziu 
ústavy navrhne nevolená rada, do ktorej budú členovia menovaní. Už ústavodarný 
proces naznačuje, že celkové smerovanie reforiem nepôjde k demokratizácii.
Thajský puč spôsobil i humanitárnu krízu. Takmer 200 tisíc Kambodžanov cha-
oticky opustilo Thajsko zo strachu pred tvrdým zásahom proti čiernej práci. 
Kambodža je v Thajsku vnímaná ako externý aktér napojený na populistické sily. 

Vo svojom vôbec prvom prejave na pôde parlamentu, indický premiér Narendra Modi 
opakovane zdôraznil, že ochrana žien patrí medzi vládne priority. V krajine kde sa podľa 
občianskoprávnych aktivistov a ľudskoprávnych mimovládnych organizácii nenávisť k 
ženám šíri ako epidémia, je toto vyhlásenie nepochybne aktuálnym. India sa ocitá v si-
tuácii, kedy je jej verejnosť zmietaná spravodlivým hnevom po sérii útokov voči ženám a 
dievčatám, posledné z medializovaných prišli len tento mesiac. Podľa Modiho by sa pre-
to mali zákonodarcovia intenzívne usilovať o zamedzenie podobných činov a zvrátenie 
nastoleného nepriaznivého trendu v spoločnosti. Nová vláda už avizovala “nulovú tol-
eranciu” zločinom páchaným na ženách. Predný politický predstavitelia sa tiež verejne 
zaviazali prijať opatrenia proti nárastu sexuálneho násilia, vrátane reforiem pomalého, 
často skorumpovaného súdneho systému. Časť problémov Indie totiž pramení práve zo 
zlej a vymožiteľnosti práva a uplatňovania právnych predpisov pri vyvodzovaní zodpoved-
nosti vinníkov. Hoci vláda v minulosti prijala prísne zákony o sexuálnych útokoch, tie sa 
v súčasnosti míňajú želaným účinkom a páchateľov úspešne neodrádzajú od ďalšieho 
násilia na ženách. Príliv sexuálne motivovaných útokov sa preto už dlhšie nedarí zastaviť. 
Podľa vládnych štatistík polícia v roku 2012 zaznamenala 244 270 ohlásených trestných 
činov spáchaných na ženách, čo predstavuje zhruba 6% nárast oproti predchádzajúcemu 
roku a pravdepodobne žiaľ len malý zlomok zo skutočného čísla. Hoci sa Indii v posled-
ných rokoch úspešne darí udržovať stabilný hospodársky rast, otvorenou otázkou však 
zostáva, či je možné aby krajina ďalej napredovala bez väčšej pozornosti právam žien.
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Práva žien v Indii

►Na Havaji 26. júna odštartovalo pod americkým velením najväčšie svetové multilaterálne námorné cvičenie RIMPAC 2014. Historickým 
míľnikom je participácia Číny, ktorá vyslala štyri plavidlá a vyše 1 000 námorníkov. Cvičenia sa naopak nezúčastnilo Thajsko, s ktorým Washington 
zmrazil vojenskú spoluprácu po májovom puči.     

►Pred júlovými prezidentskými voľbami v Indonézii sa súboj o pozíciu najmocnejšieho muža v najväčšej ekonomike juhovýchodnej Ázie vyo-
struje. Zatiaľ čo pred pár týždňami bol podľa prieskumov Joko „Jokowi“ Widodo jasným favoritom volieb, jeho súperovi Prabowo Subiantovi sa 
začína dariť tento náskok vyrovnávať.

►Séria historických krokov vo vzťahoch medzi Taiwanom a pevninskou Čínou pokračovala návštevou šéfa čínskeho Úradu pre taiwanské 
záležitosti Zhang Zhijuna na Taiwane. Všeobecne pozitívny odkaz Zhangovej cesty narušili násilné protesty odporcov komunistickej Číny, kvôli 
ktorým musel byť program návštevy okresaný.   

►Washington oznámil rozpustenie špeciálnej protiteroristickej jednotky, ktorá od roku 2002 pomáhala filipínskej armáde v boji proti islamis-
tickým teroristom na juhu krajiny. Napriek tomu filipínsko-americká vojenská spolupráca rastie na intentzite a to najmä v oblasti externej obrany. 
Za hýbateľa sa považuje najmä strach z Číny. 



25 rokov po Tiananmene

Prvé kroky premiéra Modiho

Po tom čo Narendra Modi vyhral v aprílových voľbách na čele svojej strany BJP drvi-
vou väčšinou, sa zrak sveta a hlavne krajín regiónu Ázia/Pacifik upiera na jeho prvé 
kroky v úrade premiéra. Modiho vláda predstavila ambiciózne programové vyhláse-
nie a súbor priorít vlády pre svoje funkčné obdobie, tie dostali prezývku “11 bodov” 
a zahŕňajú okrem iného najmä poľnohospodárstvo a potravinárstvo, verejnú dopravu 
a zlepšenie infraštruktúry, zamestnanosť, rozvoj energetiky a turizmu, posilnenie 
zahraničných vzťahov Indie, obrany a celkové zefektívnenie vnútornej organizácie 
Indie. Prvá Modiho zahraničná návšteva zamierila do himalájskeho kráľovstva - Bhu-
tánu, kde sa stretol so svojim portajškom bhutánskym premiérom Tsering Tobgayom 
a s kráľovským párom. Cesta mala potvrdiť záväzky Indie k rozvoju vzájomnej spo-
lupráce a posilneniu bilaterálnych vzťahov s kráľovstvom Bhután.  Na obzore sa tiež 
črtá možné urovnanie indicko-čínskych sporov o hranicu týchto dvoch krajín v oblasti 
štátu Arunachal Pradeshu. India od vyhlásenia nezávislosti kontroluje a spravuje toto 
územie, zatiaľ čo Čína si ho nárokuje ako svoje. Po nedávnej návšteve čínskeho min-
istra zahraničných vecí Wang Yia v Indii, ktorý sa stretol aj s premiérom, sa obe kra-
jiny vyjadrili, že sa budú spoločne usilovať o skoré vyriešenie sporov, aj keď niektoré 
správy z regiónu nasvedčujú opaku.

►Vláda Srí Lanky bola donútená rozšíriť nočný zákaz vychádzania po tom, čo si násilné strety medzi budhistickými a moslimskými skupinami na 
ostrove vyžiadali životy troch ľudí a takmer 80 zranených. Strety zvýrazňujú obavy z rastúceho etnického napätia medzi budhistickou majoritou 
Sinhálcov a moslimskou menšinou v krajine, ktorá tvorí asi desatinu populácie.

►V Hongkongu sa koncom júna hlasovalo v neoficiálnom “referende o demokracii” – aký dostalo prívlastok od pozorovateľov. Jeho cieľom je 
dosiahnuť právo obyvateľov Hongkongu samostatne rozhodnúť pri nadchádzajúcej voľbe šéfa jeho exekutívy v roku 2017. Podľa organizátorov 
sa referenda zúčastnilo celkovo 792.808 registrovaných voličov. Svoj hlas tak prišiel k urnám odovzdať každý piaty oprávnený volič. Čína označila 
referendum, aj jeho výsledky za protiústavné.

►Podľa informácií juhokórejského ministerstva obrany Severná Kórea v nedeľu 29. júna odpálila dve strely krátkeho doletu do mora pri východ-
nom pobreží polostrova. V poradí už druhé hlásenie o odpale rakiet Severnou Kóreou za uplynulé dni prichádza len krátko potom, čo Severná 
Kórea ohlásila úspešný test nových cielene navádzaných striel.

►Panel zriadený japonskou vládou na preskúmanie Konovho ospravedlnenia z roku 1993, zverejnil výsledky svojho šetrenia. V záverečnej správe 
okrem iného uvádza, že ospravedlnenie mohlo prísť skôr z obáv pred narušením vzťahov Japonska s Južnou Kóreou tlakom verejnej mienky v tejto 
otázke a po vzájomnej dohode krajín, ako objektívnych historických dôkazov. Kabinet premiéra Shinza Abeho sa však aj napriek tomu vyjadril, že 
do vyhlásenia nezasiahne. Čína aj Kórea celé preskúmanie ospravedlnenia odsúdili.

Zatýkanie ľudskoprávnych aktivistov a posilnenie bezpečnosti v Pekingu. Takýmto 
spôsobom si Čína „pripomenula“ 25. výročie udalostí z 4. júna 1989, kedy armáda 
zasiahla na námestí Tiananmen proti študentským demonštrantom požadujúcim poli-
tickú liberalizáciu. Čínski lídri dodnes nepripúšťajú akúkoľvek diskusiu o tejto téme. 
Pred tohtoročným výročím úrady preventívne zadržali viacero politických aktivistov 
a žurnalistov, niektorí prominentní disidenti museli odísť na „dovolenku“ z Pekingu. 
Intenzívnejšie pracovali i internetoví cenzori. Spomienkové akcie sa konali len v Hong-
kongu, kde sa podľa rôznych informácií zišlo 100 až 180 tisíc ľudí. Pre čínsku verejnosť 
sú udalosti z roku 1989 tiež veľmi citlivou témou. Niektorí tvrdia, že nevedia o krvavom 
dianí z centra Pekingu. Otázne je, či za tým stojí bezchybná práca čínskej cenzúry, 
alebo neochota či strach vyjadriť sa k tejto tabuizovanej téme. Zdanlivo však prevláda 
názor, že Tiananmen je len jednou z kapitol dlhej čínskej histórie a je nutné pozerať sa 
smerom do budúcnosti, nie zbytočne rozoberať veci minulé.     
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Čínsko-vietnamský pat v Juhočínskom mori pokračuje

Po tom ako sme boli v máji svedkami vzplanutia teritoriálneho sporu medzi Vietnamom a Čínou, prišla v júni určitá stabilizácia 
situácie. Dôvody na optimizmus sa však nachádzajú ťažko. Peking vyslal 18. júna na rokovania do Vietnamu štátneho tajomníka 
Yang Jiechiho. Rokovania s vietnamskými predstaviteľmi však mimo vzájomného obviňovania a diplomatických klišé nepriniesli 
žiadny viditeľný pokrok. Čína navyše pár dní po Yangovej návšteve oznámila, že k plošine Haiyang Shiyou 981, ktorá v máji celý 
spor odštartovala, sa pripoja štyri ďalšie ropné plošiny. Rozmiestnené by mali byť v čínskych vodách, čo by nemalo vyvolať ďalšie 
kontroverzie. Prvá plošina, ktorá bola 23. júna umiestnená v Tonkinskom zálive, však podľa vietnamskej strany taktiež leží v spor-
nom teritóriu. V deň rozmiestnenia plošiny navyše došlo k novým stretom čínskych a vietnamských plavidiel. Vietnam pokračuje 
v snahách získať spojencov proti čínskym nárokom. Vietnamské a filipínske jednotky sa 8. júna stretli na jednom zo sporných 
ostrovov, kde hrali futbal v snahe preukázať „súdržnosť“. Peking označil túto epizódu za „frašku“.



Protikorupčná kampaň v Číne naberá obrátky

Demokratizačný proces v Mjanmarsku na rázcestí

Protikorupčná mašina čínskeho prezidenta pohlcuje čoraz viac obetí. Najnovšie čelí obvine-
niam bývalý podpredseda Ústrednej vojenskej komisie Xu Caihou. Slučka sa už niekoľko 
mesiacov sťahuje i okolo Zhou Yongkanga, bývalého člena Stáleho výboru politbyra a 
„cára“ vnútornej bezpečnosti. Vyšetrovanie Zhoua nebolo doteraz oficiálne oznámené, no 
viacero naňho napojených postáv už bolo za korupciu odsúdených, či sú verejne stíhaní. 
Boj proti korupcii je jednou z najnápadnejších vnútroštátnych politík Xi Jinpinga od jeho 
nástupu k moci v roku 2012. Xi zasiahol i proti okázalým recepciám komunistickej strany, 
používaniu luxusných áut dôstojníkmi čínskej armády či ďalším najviditeľnejším symptó-
mom vrcholovej korupcie. Niektorí pozorovatelia vidia v pozadí mocenský boj a snahy o 
odstránenie súperov prezidenta, za akého je považovaný i Zhou. Korupcia je každopádne 
vnímaná v spoločnosti ako jeden z najakútnejších problémov (ďaleko pred obavami 
o demokraciu a ľudské práva) a jej obmedzenie by zlepšilo imidž komunistickej strany.

Výbor mjanmarského parlamentu potvrdil platnosť článku ústavy, ktorý zakazuje 
uchádzať sa o prezidentský post osobám, ktorých partnermi sú cudzinci alebo majú deti s 
občianstvom iného štátu. Tento článok bol do ústavy z roku 2008 vložený s jasnou snahou 
zabrániť potenciálnej kandidatúre Aung San Suu Kyi (ktorej sa týkali obe ustanovenia). 
Opozičná líderka a držiteľka Nobelovej ceny za mier Suu Kyi do roku 2010 žila v domácom 
väzení. Odvtedy vojenská junta prenechala vládu civilistom a krajina podstúpila dôležité 
reformy smerom k demokratizácii. Limity tohto procesu sú však viditeľné - 25 percent 
kresiel v parlamente napríklad stále menuje armáda a na zmenu ústavy je potrebných až 
75 percent hlasov v parlamente a referendum. Krajinu taktiež napriek mierovým snahám 
vlády stále sužujú desaťročia trvajúce boje s etnickými rebelmi. Tým najhorším problémom 
je však pravdepodobne tolerancia násilia voči moslimskej menšine, ktoré v posledných 
rokoch prepuklo s celou silou.

Japonský premiér Shinzo Abe tento mesiac priblížil svoj dlho očakávaný “tretí šíp” - stra-
tégiu rastu. Od nástupu na post premiéra už Abe prvé dva šípy stihol vystreliť. Tretí, 
má priniesť oživenie hospodárstva Japonska a obnovenie jeho globálnej konkuren-
cieschopnosti. Odsúhlasený plán zahrňuje desiatky rôznych zmien, či už pracovno-
právnych predpisov a právnej úpravy pracovných vzťahov, investícií, vládnych penzi-
jných fondov, podnikovej a daňovej politiky a mnoho ďalších, ktoré ako vláda tvrdí, 
sú potrebné pre ďalší ekonomický rast krajiny. Pravdepodobne najdôležitejším z re-
formných opatrení je zníženie podnikovej dane pod 30 %, zo súčasnej úrovne 35 %, 
prisľúbené pre budúci rok. Aby bolo možné čeliť nedostatku pracovnej sily v dôsledku 
starnutia populácie a nízkej fertility, ktoré Japonsko sužujú, pripravovaná stratégia v 
sebe tiež zahŕňa opatrenia na podporu lepšej integrácie žien do pracovného procesu, 
gendrovej rovnosti a rozšírenie priestoru pre zahraničnú pracovnú silu. Posledný Abeho 
šíp však zákonite musel vyvolať aj určitú mieru skepticizmu. Hlasy z radov kritikov ho 
napríklad prirovnávajú skôr k “šípke”, spochybňujúc reálny dosah predstavených  zmien.
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Driving Ferraris with the Thai Royalists

Krátky dokument z dielne VICE NEWS poskytuje unikátny pohľad do života thajských rojalistov. Dvaja mladí Thajci Thanat Thana-
kitamnuay a Victor Kritsanaseranee sú deťmi multimilionárov so západným vzdelaním a užívajú si bezstarostný život v Bangkoku, 
kde sa premávajú na svojich luxusných autách. Na druhej strane sa obaja mladíci aktívne zapájajú do činnosti Ľudovej rady pre 
demokratickú reformu, konzervatívneho rojalistického hnutia, ktoré bojuje za zachovanie dominantnej pozície monarchie a starých 
privilegovaných elít. Z deklarovanej lásky ku kráľovi Bhumibolovi sa tak zúčastňujú verejných protestov, kde možnosť zranenia či 
smrti nikdy nie je príliš vzdialená.  Čo
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Je Abeho tretí šíp zacielený na správny terč?
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