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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“
Na príprave sa podielali Simona Siegel, Boris Várhelyi, 
Slavomíra Zombeková a Ladislav Galo. edit: Filip Šebok
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Silný mandát Shinzo Abeho po voľbách v Japonsku
V nedeľu, 10. júla 2016, sa v Japonsku konali 24. parlamentné voľby za účelom obsadiť 
121 z 242 miest hornej snemovne dokopy 717-miestneho dvojkomorového parlamentu. 
Výsledok bol priaznivý pre japonského premiéra Shinzo Abeho. Koalícia jeho Liberálno-
demokratickej strany a strany Komeito získala dokopy 146 miest v oboch komorách.

Abeho strana si získala priazeň voličov, aj napriek obavám o zmene pacifistického znenia 
ústavy, obzvlášť čo sa týka Článku 9. Výsledkom volieb získali dvoj-tretinovú prevahu 
štyri strany podporujúce ústavnú reformu, čo ponúka reálnu možnosť k podaniu 
návrhu na jej zmenu. Ozývajú sa ale aj obavy, že prílišná upätosť na túto otázku by 
mohla odpútať Abeho pozornosť, ako aj finančné prostriedky, od reformy ekonomiky.

Už 4. Abeho víťazstvo v národných voľbách ako lídra Liberálno-demokratickej strany je 
znakom aktuálnej stability politiky v Japonsku. Pred jeho návratom k moci v decembri 
roku 2012 sa vystriedalo až 6 premiérov. Víťazstvo jeho strany sa považuje za priaznivú 
udalosť v rámci posilnenia americko-japonských vzťahov a celkovej stability regiónu 
čeliacemu narastajúcej asertivite Číny a vývoju nukleárnych zbraní v Severnej Kórei.
Voľby boli tiež prvé od zníženia vekovej hranice volebného práva z 20 na 18 rokov.

Abe po zvolení oznámil vydanie veľkého ekonomického stimulačného balíka, 
ktorý spôsobí nárast na burze cenných papierov. Jeho hodnota prekročí 28 biliónov 
yenov. Predpokladá sa jeho čiastočné zameranie na poľnohospodárstvo. Tiež sa 
očakáva sa, že vláda zvýši výdaje na infraštruktúru a navýši export plodín rovnako 
ako vynaloží viac úsilia nalákať do krajiny väčšie množstvo zahraničných turistov.

Stály arbitrážny súd v Haagu 12. júla rozhodol, že Čína nemá žiadne právo 
si nárokovať prostredníctvom „historického práva” ostrovy v Juhočínskom 
mori v rámci tzv. 9-čiarkovej línie. Tá je demarkačnou hranicou na mape, 
vydanej ešte v roku 1947, na základe ktorej si Čína nárokuje väčšinu vôd v 
Juhočínskom mori. Celá táto oblasť je bohatá na zdroje nerastných surovín 
 a rybolovu. Súd ďalej rozhodol, že čínske námorné hliadky porušili zvrchované právo 
Filipín, keď narušili ich ropný a rybársky prieskum a taktiež zapríčinili nenapraviteľné 
environmentálne škody na korálových útesoch pri výstavbe umelých ostrovov. 

Filipíny s výsledkom súdu podľa slov tajomníka zahraničných vecí súhlasia a 
považujú ho za dôležitý míľnik v riešení tohto konfliktu. Nový filipínsky prezident 
Duterte však presadzuje cestu rozhovorov, a vyjadril sa, že nechce Čínu s 
rozhodnutím „provokovať”.  K naštartovaniu bilaterálnych rokovaní s čínskou 
stranou už ako špeciálneho vyslanca poveril bývalého prezidenta Fidela Ramosa.

Čína, na druhej strane, bojkotovala celý proces, a už pred samotným rozhodnutím 
vyhlásila, že súd nemá právo rozhodovať v tejto veci a rozsudok sa rozhodla ignorovať. 
Podľa slov čínskeho prezidenta Xi Jinpinga Čína nikdy nepristúpi na kompromis 
ohľadom suverenity v tejto oblasti. Čína v reakcii na rozhodnutie tiež v spornom 
vyhlásení tvrdí, že ju v tejto otázke podporuje až vyše 70 krajín. Na summite ASEAN, 
ktorý sa konal dva týždne po vydaní rozhodnutia, bolo vyjadrenie k tejto otázke 
zablokované kvôli nesúhlasu čínskeho spojenca Kambodže. Podľa odborníkov 
môže toto napätie vyústiť až do  „novej studenej vojny” a teda bipolarizácii 
regiónu medzi Čínou a USA, či dokonca k viesť k ozbrojenému stretu v oblasti.
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Arbitráž o Juhočínskom mori úder pre Čínu

► Dvadsať ľudí bolo zabitých v rukojemníckej dráme, ktorá sa odohrala v bangladéšskom hlavnom meste. K útoku n kaviareň, kde 
zomreli prevažne zahraniční turisti, sa prihlásil Islamský štát. Niekoľko rukojemníkov sa ozbrojeným zložkám podarilo zachrániť, 
šesť útočníkov bolo pri zásahu ozbrojených zložiek zabitých a jeden zadržaný.

►Povodne v severočínskej provincii Hebei si vyžiadali vyše 150 obetí, vyše sto ľudí je stále nezvestných. Celkovo táto prírodná 
katastrofa ovplyvnila vyše 9 miliónov ľudí.  Rozsiahle škody sú pripisované aj neschopnosti orgánov, ktoré včas nevyzvali ľudí k 
evakuácii a nedostatočnému zabezpečeniu oblasti proti takýmto situáciám. 

► Nepálsky predseda vlády Oli podal demisiu a to pár minút pred začiatkom procesu vyslovenia nedôvery vláde parlamentom. 
Dôvodom bola najmä strata podpory v samotnej koalícii, čomu predchádzali rozpory s maoistickou stranou. Práve líder 
maoistov Prachanda sa na začiatku augusta stal novým premiérom.

Zdroj: Flickr/(babeltravel 

Zdroj: kantei.go.jp

Zdroj: Wikimedia



Mediálne zemetrasenie v Číne

Washington a Soul sa dohodli na rozmiestnení amerického protiraketového 
štítu v Južnej Kórei. Jedná sa o protiraketový systém THAAD (Terminal High 
Altitude Area Defense), ktorý neutralizuje nepriateľské rakety v záverečnej fáze 
ich letu. Dôvodom inštalácie je obrana Južnej Kórei pred prípadným útokom 
zo strany KĽDR. Pchjongjang reagoval na správu tradične ostrou rétorikou, v 
prípade umiestnenia systému pohrozil okamžitým útokom. Okrem Severnej 
Kórei odmieta antibalistický systém aj Čína, keďže prostredníctvom radaru 
bude možné sledovať pohyby čínskych rakiet. Systém THAAD v Južnej Kórei 
odmieta aj ďalší regionálny hráč, Rusko, podľa ktorého jeho nasadenie naruší 
mocenskú rovnováhu v Tichomorí. Na rozmiestnení protiraketovej obrany 
však zanietene trvá samotný Soul. To aj napriek tomu, že mieroví aktivisti a aj 
obyvatelia regiónu, v ktorom sa má systém postaviť (mesto Seongju), vyjadrili 
svoj nesúhlas, či už kvôli obavám z vplyvu radarových vĺn na zdravie miestnych 
obyvateľov alebo kvôli zbytočnému zvyšovaniu napätia medzi krajinami.

► Mongolské voľby sa niesli v duchu zdrvujúcej výhry Ľudovej strany Mongolska, ktorá prenechala vtedajšej vládnucej 
Demokratickej strane len deväť kresiel v celkovo 76 člennom Parlamente. Mongoli vyslali vláde jasný signál, že krajina potrebuje 
reformy, čo potvrdzuje i trvajúca ekonomická stagnácia tejto krajiny. Nový premiér prisľúbil ekonomickú stabilizáciu a fiškálnu 
disciplínu.

► Indonézska polícia potvrdila, že najhľadanejší terorista krajiny Santoso bol zabitý národnými bezpečnostnými zložkami pri 
prestrelke na ostrove Sulawesi. Abu Wardah, známy ako Santoso, bol lídrom islamistickej skupiny, ktorá operovala prevažne na 
východe krajiny a prisahala vernosť Islamskému štátu.

►Koncom júla prijal taiwanský parlament zákon, ktorý umožňuje vyšetrovanie majetku taiwanských politických strán, prípadne 
aj ich zabavenie, ak sa preukáže ich nadobudnutie nečestným spôsobom. Opatrenie, ktoré presadila prezidentka Tsai Ing-Wen, 
bolo namierené proti súčasnej opozičnej strane Kuomintang (KMT). Tá má neporovnateľne väčší majetok oproti ostatným 
stranám aj kvôli historickému pozadiu, preto KMT kritizoval prijatý zákon najviac. 

► 82-ročný japonský cisár Akihito oznámil svoj zámer v nasledujúcich rokoch abdikovať. Odôvodnil to skutočnosťou, že zdravotný 
stav mu naďalej neumožňuje plnohodnotne vykonávať povinnosti svojho úradu. Cisár má v Japonsku špecifické postavenie, jeho 
úloha je predovšetkým reprezentatívna, avšak táto inštitúcia je v krajine na základe tradícií hlboko rešpektovaná.

►Začiatkom júla bol v oblasti Kašmíru zastrelený Burhan Wani, mladý vodca propakistanskej militantnej skupiny Hizbul 
Mujahideen. Tento incident zhoršil už aj tak nepokojnú situáciu v oblasti, protesty a každodenné strety s políciou si vyžiadali 
desiatky ľudských životov.

Mediálna sféra zažíva v Číne výrazné zmeny. Tie súvisia s obmedzením 
publikačnej slobody mnohých mediálnych publikácií a webových portálov 
naprieč krajinou. Nové pravidlá majú znamenať koniec samostatného online 
spravodajstva, ktoré nepochádza z vládou schválených zdrojov. Podobné kroky 
boli už v minulosti deklarované komunistickým režimom v rámci jeho čoraz 
viac asertívnych snáh o kontrolu čínskych médií a spoločenského diskurzu. 
Popri týchto udalostiach sa nemalá pozornosť obrátila k liberálnemu čínskemu 
mesačníku Yanhuang Chunqiu, ktorého predstavitelia ukončili publikačnú 
činnosť po tom, ako bolo nedobrovoľne zmenené jeho vedenie. Yanhuang 
Chunqiu je však len jedným z periodík ktorých sa tieto dramatické zmeny 
dotkli. I ďalšie médiá pod hrozbou sankcií museli ukončiť svoju činnosť, alebo 
radikálne zmeniť svoju obsahovú a organizačnú štruktúru. Mnohí za týmito 
krokmi vidia hlavne snahu čínskeho prezidenta Xi o upevnenie moci v krajine 
a samotnej Komunistickej strane. Média majú podľa čínskeho lídra primárne 
slúžiť Komunistickej strane a formovať verejnú mienku do žiadanej podoby.
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18. Summit EU-Čína
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Protiraketová obrana v Južnej Kórei

Zdroj: kantei.go.jp
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V júli sa uskutočnil summit medzi Európskou úniou a Čínou, ktorý sa majoritne zaoberal hospodárskou sférou. Part-
neri sa na ňom jednoznačne vyjadrili k hlbšej obchodnej spolupráci a dúfajú, že vzájomne výrazne zvýšia mieru 
prístupnosti. Najdiskutovanejšou otázkou v rámci samitu bola otázka udelenia Číne štatútu trhovej ekonomiky. Ten-
to krok by pre Čínu znamenal odbúranie rozličných právnych a hospodárskych obmedzení a znamenal rozšíreniu prístu-
pu k európskemu trhu. Koncom roka vyprší 15-ročné obdobie po vstupe Číny do WTO, ktoré umožňovalo špeciálne prav-
idlá pre import z Číny. Ak Brusel do tohto termínu neodstráni súčasné opatrenia, môže od Číny čakať odvetu právnou 
cestou či dokonca obchodnú vojnu. V EU sa však ozývajú aj protestné hlasy. Za nimi je i strach, že v prípade odbúrania 
bariér bude Čína Európu zaplavovať jej lacnými oceliarskymi produktami, čo by výrazne narušilo dopyt, produkciu a v 
konečnom dôsledku pracovné miesta európskych oceliarskych firiem. Lídri EÚ a Číny preto deklarovali vznik tzv. oceliar-
skej platformy, kde sa bude daná otázka intenzívne riešiť, a zároveň dúfajú, že sa im podarí dospieť k efektívnej dohode. 



Thajsko pred ústavným referendom
Thajskom v súčasnej dobe rezonuje téma blížiaceho sa referenda o novej ústave, 
ktorú pred niekoľkými mesiacmi predstavila thajská vojenská junta. Voliči budú 
začiatkom augusta rozhodovať najmä o sporných právomociach Senátu, s ktorým 
nová ústava počíta ako s menovaným orgánom, kde budú zasadať i šiesti velitelia 
thajských ozbrojených síl. Tento orgán by mal disponovať nemalými právomocami 
vrátane zasahovania do záležitostí a štruktúry vlády. Otvára sa i cesta k voľbe premiéra 
iba parlamentom. Návrh novej ústavy je mnohými kritizovaný, nevidia v ňom krok 
smerom k demokratizácii krajiny po vojenskom puči z roku 2014. Za cieľ naopak 
považujú oslabenie demokracie a udržanie vplyvu junty. V kontexte zvyšujúceho sa 
napätia a nárastu kritiky v rámci blížiaceho sa referenda o novej thajskej ústave hrozí 
junta odporcom mnohými trestami v súvislosti s narúšaním priebehu referenda a 
kritizovaním ústavného návrhu. Krehkú situáciu v krajine zhoršuje i vážny zdravotný stav 
kráľa Bhumibol Adulyadeja, ktorého smrť by mohla spôsobiť závažnú politickú krízu.

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. 

©IAS/CENAA 
Tolstého 9, Bratislava, 811 06

E-mail: institute@asian.sk

www.asian.sk

The Cultural Revolution:A people’s history 
Frank Dikotter

Záverečné dielo trilógie Franka Dikottera o prvých desaťročiach Čínskej ľudovej republiky za vlády Mao 
Zedonga sa tentoraz zameriava na katastrofu kultúrnej revolúcie v rokoch 1962 až 1976. Autor podnikol 
rozsiahly výskum a na základe nových, predtým nezverejnených dokumentov a rozhovorov s očitými 
účastníkmi ponúka hlbokú sondu do rokov chaosu, ničenia a teroru. Kniha prichádza v čase pripomínania 
50 rokov od začiatku kultúrnej revolúcie, ktorá je v Číne stále citlivou témou a krajina sa s ňou doteraz 
nevyrovnala.
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Korupčný škandál v Malajzii pokračuje

Americké Ministerstvo spravodlivosti skonfiškovalo luxusný nehnuteľný majetok v 
rámci vyšetrovania škandálu okolo fondu 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 
Podľa amerických vyšetrovateľov viac ako 3,5 miliardy dolárov z fondu 1MDB bolo 
spreneverených. Fond je pritom veľmi úzko spojený s malajzijským premiérom 
Najibom Razakom. Najib je teraz podozrivý z úniku peňazí z tohto fondu, z ktorého 681 
miliónov dolárov skončilo pravdepodobne na účtoch, ktorých je vlastníkom on sám. 
S americkými úradmi spolupracujú aj švajčiarski vyšetrovatelia. Podľa podozrení mal 
premiér a jeho rodina spreneverené peniaze preprať cez americké finančné inštitúcie.  
Celá kauza tak ukazuje na veľmi hlboko zakorenenú korupciu vo vládnych kruhoch v 
Malajzii. Najib Razak bol pritom veľmi nádejným lídrom prozápadnej moslimskej krajiny 
– Malajziu dostal na cestu ekonomického rastu, je kľúčovým partnerom USA v boji proti 
terorizmu, ale aj dôležitým členom rodiaceho sa Transpacifického partnerstva (TPP).  

Prominentný kritik vlády v Kambodži zastrelený

Kem Ley, prominentný kambodžský politický aktivista a kritik vlády, bol 10. júla 
zastrelený v hlavnom meste Kambodže, Phnom Penh. Podľa vyjadrenia polície boli 
príčinou nezaplatené dlhy. Smrť aktivistu však vyvoláva pochybnosti. K vražde 
prišlo v čase, keď narastá napätie medzi vládou a opozíciou pred budúcoročnými 
voľbami. Kem Ley bol jeden z najvokálneších kritikov vlády premiéra Hun Sena. 
Kambodža sa v roku 1993 stala pluralitnou demokraciou, ale opozícia obviňuje 
Hun Sena, ktorý je na čele už niekoľko desiatok rokov, z čoraz autoritatívnejšieho 
štýlu vládnutia. Polícia zatkla podozrivého z vraždy a minister vnútra prisľúbil 
objasniť túto vraždu a potrestať vinníka. V Kambodži v minulosti prišlo o život 
viacero politikov a bojovníkov za ľudské práva, ale tieto vraždy bývajú zriedkavo 
objasnené a vrahovia potrestaní. K vražde Kem Leya prišlo len pár dni po tom, 
čo v médiách pranieroval Hun Sena za odhalenú sieť spoločností v hodnote 
vyše 200 miliónov amerických dolárov, prepojených na premiérovu rodinu. 
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