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Duterte novým filipínskym prezidentom
16. prezidentom Filipín sa po voľbách zo začiatku mája stal Rodrigo Duterte. Duterteho 
hovorca nazval toto „historickým“ víťazstvom „triumfu ľudí, ľuďmi a pre ľudí“. 
Miesto viceprezidenta, druhý najdôležitejší post v krajine, ktorý sa volí osobitne, získala 
Leni Robredo, vdova po ministrovi vnútra Jesse Robredovi a poslankyňa parlamentu.

Duterte, ktorý sľubuje „skutočnú zmenu“ a hlavnou témou jeho kampane bol 
nekompromisný boj proti kriminalite, získal vyše 16 miliónov hlasov. Ďaleko za sebou 
zanechal druhého Mara Roxasa, podporovaného prezidentom Benignom Aquinom III.

Duterte bude historicky prvým prezidentom z ostrovu Mindanao. Popularitu medzi 
voličmi si získal aj vďaka výsledkom jeho dlhodobého pôsobenia ako primátora mesta 
Davao, kde stál za tzv. oddielmi smrti, zodpovednými za mimosúdne popravy. Práve na 
príklade tamojšieho „úspechu” sa zaviazal do 6 mesiacov od nástupu do úradu zatočiť 
so zločinom a korupciou. Duterteho krvavá minulosť, radikálne návrhy a kontroverzné 
výroky sa stretli s veľkou kontroverziou a obavami ohľadom jeho pôsobenia vo funkcii. 

Novozvolený  filipínsky prezident sa v minulosti vyjadril, že by v otázke Juhočínskeho mora 
preferoval priame rokovania s Pekingom, čo by znamenalo zmenu filipínskeho postoja.  
Duterte sa však pravdepodobne nebude prioritne zameriavať na zahraničnopolitické 
otázky ale bude adresovať domáce témy, hlavne ekonomickú nerovnosť, politické 
reformy a kriminalitu. Prisľúbil pritom pokračovanie v makroekonomickej politike 
prezidenta Aquina III, snahu o presadenie reformy politického systému, hlavne 
prechod na parlamentný, decentralizovaný systém, čím by mal zosilnieť hlas regiónov 
v rozhodovaní, bol podporený ich rozvoj a znížený vplyv malého počtu politických elít. 

Prvou zastávkou Baracka Obamu vrámci jeho cesty po Ázií na konca mája bolo hlavné 
mesto Vietnamu, Hanoj, kde predniesol príhovor na tému americko – vietnamských 
vzťahov. Vo Vietname sa zdržal tri dni a stal sa v poradí tretím úradujúcim americkým 
prezidentom, ktorý krajinu navštívil od konca vietnamskej vojny v polovici 70-tych rokov.

Obama vo svojom príhovore oznámil úplne zrušenie zbrojného embarga zo strany 
USA, uvaleného v roku 1984, za čo Hanoj dlhodobo loboval. Vlastnými slovami tak 
odstránil pretrvávajúci pozostatok studenej vojny. Realizovanie predaja závisí na 
splnení prísnych podmienok súvisiacich predovšetkým s dodržiavaním ľudských 
práv, ktoré sú stále citlivou stránkou bilaterálnych vzťahov. V praxi by to pre 
Vietnam znamenalo možnosť diverzifikovať dodávky zbraní a zbaviť sa závislosti 
len na spojenca z čias studenej vojny, Rusko, a posilniť tak deterent voči Číne.

Obama ďalej pokračoval do Japonska, kde sa zúčastnil na dvoj–dennom 
summite krajín G7 na polostrove Ise–Shima. Summit sa primárne zaoberal 
otázkami stavu svetovej ekonomiky, neutíchajúcou utečeneckou krízou, 
rovnako ako aj terorizmom, kybernetickou a námornou bezpečnosťou v Ázii.

Následná návšteva Hiroshimy bola historicky prvou zo strany amerického 
prezidenta od zhodenia atómovej bomby v roku 1945. V Obamovom príhovore 
síce nezaznelo ospravedlnenie, ale vyjadril hlbokú ľútosť nad všetkými obeťami 
a vyslovil prianie udržania mieru vo svete bez atómových zbraní. Obama 
taktiež zdôraznil mierovú spoluprácu a priateľstvo medzi oboma krajinami. 
Po príhovore sa stretol aj s hibakusha, žijúcimi obeťami atómových bômb.
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Obama na návšteve Vietnamu a Japonska

► Hong Kong navštívil v máji Zhang Dejiang, najvyšší predstaviteľ pre otázky Hong Kongu a Macau a predseda Čínskeho 
všeľudového kongresu. Cestu Zhanga možno vnímať ako odpoveď na rastúcu nespokojnosť a množiace sa autonomistické, či 
dokonca separatistické hlasy. Zhang zdôraznil, že Hong Kong sa nemusí obávať o svoje unikátne postavenie v rámci Číny, ale tvrdo 
odsúdil snahy o sebaurčenie a nezávislosť.

►Minister zahraničných vecí Japonska, Fumio Kishida, v pondelok 2. mája v Bangkoku oznámil pomoc krajinám v oblasti rieky 
Mekong vo výške celkovo 750 miliárd yenov počas nasledujúcich troch rokov. Iniciatívu ekonomickej pomoci rozvoju ekonomík 
Mjanmarska, Laosu, Vietnamu, Kambodže a Thajska, predostrelo Tokio už minulý rok.  

► Po tom, čo v apríli v Mjanmarsku prevzala moc nová vláda, v máji americký prezident Barack Obama zrušil sankcie 
voči niekoľkým štátnym firmám a bankám. Tento krok má slúžiť na podporu obchodu a finančných transakcií medzi USA a 
Mjanmarskom a podporiť tak politický a ekonomický rozvoj krajiny a smerovanie k demokracii.  

Zdroj: Flickr/(babeltravel 
Zdroj: White House/Pete Souza

Zdroj: Wikimedia



Indický národný kongres v kríze

Tsai Ing-wen nastoupila do úřadu taiwanského prezidenta
První ženská prezidentka Taiwanu Tsai Ing-wen převzala na základě lednových 
voleb dne 20. května prezidentský úřad z rukou svého předchůdce Ma Ying-
jeoua. Inaugurace představuje zlomový okamžik nejen z hlediska vítězství 
ženy v prezidentských volbách, ale  tahle událost je velmi citlivé vzhledem 
k pevnině, neboť dosavadní politika prohlubování vztahů by se s nástupem 
kandidátky Demokratické strany pokroku (DPP) mohla změnit. Ve svém 
inauguračním projevu se sice Tsai nechala slyšet, že se bude snažit udržovat 
s Čínou poklidné vztahy, ale zároveň Taiwan vyzvala k zaujetí opatrnějšího 
postoje a také ke snížení závislosti na pevnině. Před nástupem Tsai do úřadu 
na ni byl ze strany Číny vyvíjen tlak ohledně uznání tzv. konsenzu z roku 1992. 
Tsai Ing-wen nazvala ve svém projevu tuto dohodu v duchu principu „jedné 
Číny“ historickou událostí a oznámila, že takto je třeba s ní pracovat, explicitně 
slovo konsenzus ale nezmínila. Čína na první dny prezidentky reaguje kriticky, 
a to jak prostřednictvím oficiálních vyjádření, tak i pranýřováním v médiích. 

► Čínske vojenské stíhače zachytili americké špionážne lietadlo prelietavajúce nad Juhočínskym morom. Americké lietadlo sa 
zdržovalo vo vzdušnom priestore v oblasti, kde sa nachádzajú čínske vojenské základne a Čína si tu uplatňuje právo suverenity 
nad väčšinou územia. USA však naďalej presadzuje právo na slobodnú prelet v medzinárodnom vzdušnom priestore.

► Viac ako 2 tisíc obyvateľov Okinawy protestovalo pred veliteľstvom americkej námornej pechoty kvôli vražde mladej Japonky 
americkým námorníkom. Japonský premiér Abe osobne vyzval Baracka Obamu pri nedávnej návšteve Japonska, aby vykonal 
efektívne opatrenia k predínemiu takýmto incidentom. Podľa plánu vlády by sa mala americká základňa presunúť do menej 
obývanej časti Okinawy, tamojší obyvatelia však žiadajú úplné zatvorenie vojenských základní v oblasti.

►Během setkání indického premiéra Modiho s prezidentem Rouháním v Iránu došlo k podpisu několika smluv týkajících se 
ekonomických a kulturních vztahů. Nejdiskutovanějším se stal kontrakt, v němž se Indie zavázala investovat 500 milionů dolarů 
do rozvoje přístavu Chabahar na íránském jihovýchodním pobřeží. Dojde tak k zajištění hladší obchodní výměny mezi zeměmi a 
zároveň k částečné odpovědi na čínský vliv v oblasti.

► Indonézia, Malajzia a Filipíny sa dohodli na zavedení spoločných námorných hliadok, zriadení krízových centier a horúcich 
liniek ako súčasti plánu na udržanie bezpečnosti v spoločných vodách, nakoľko naďalej stúpajú prípady ozbrojených prepadov 
lodí a únosov. Len za posledných pár mesiacov bolo v rušných vodách unesených 14 ľudí. Krajiny sa plánujú znovu stretnúť, aby 
sa dohodli na presnom postupe pri riešení krízových situácií. 

►Společnost Apple se rozhodla investovat miliardu dolarů do čínské aplikace Didi Chuxing (tzv. carhailing app), která představuje 
konkurenci americké Uber v Číně. Od tohoto obchodního tahu Apple očekává, že přinese větší porozumění fungování čínského 
trhu, který je pro společnost po domácím trhu druhým nejdůžitějším odbytištěm.

Strana Indického národného kongresu, najväčšia a najstaršia politická strana v 
Indii, čelí vážnej kríze po neúspechu v májových regionálnych voľbách v Assame a 
Kerale. Dôvodom pre porážku v posledných voľbách sú korupčné škandály vysoko 
postavených predstaviteľov a vnútrostranícke rozbroje. Strana má po voľbách moc 
v piatich štátoch, z toho v štyroch menších, čo v prepočte znamená, že vládne 
iba 6 % indického obyvateľstva. Závažným problémom čelí už od parlamentných 
volieb 2014. Kritici tvrdia, že úpadok Kongresu spôsobuje jeho premiestnenie 
na okraj politického spektra a vzhľadom na počet kresiel ho pokladajú už za 
regionálnu politickú stranu. Vedúce postavy Kongresu sa zaviazali preskúmať 
dôvody, ktoré viedli k prepadu voličských preferencií a vyhlásili, že s pokorou 
prijímajú nedávno utrpené porážky. Viceprezident strany Rahul Ghandi sa vyjadril, 
že napriek fiasku v regionálnych voľbách sa o to viac bude strana snažiť prísť s 
novým, inovatívnym programom, presvedčiť ľudí a získať si naspäť ich dôveru. 
Najväčším problémom strany však môže byť práve jej pokračujúca dominancia 
politickou rodinou Ghandi-Nehru. Mnohí tak Indickému národnému kongresu 
už zvonia do hrobu a neveria, že sa dokáže zo súčasnej situácie pozviechať.
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Nepokojný Bangladéš
11. mája bol popravený 73 ročný líder najväčšej islamistickej politickej strany v Bangladéši, odsúdený za zločiny 
proti ľudskosti počas vojny o nezávislosť od Pakistanu v roku 1971. Motiur Rahman Nizami sa tak stal ďalším z radu 
členov opozície popravených odkedy vládnuca strana Awami League v roku 2010 založila špeciálny súd pre vyšetrenie 
genocídy a iných zločinov vojny za nezávislosť. Opozícia však pranieruje kontroverzný tribunál za to, čo vníma ako 
politicky motivované procesy. V posledných rokoch stúpajú v Bangladéši i prípady vrážd prominentných bloggerov, 
liberálov či ateistov. Nedávno bol tak zavraždený i známy univerzitný profesor a bojovník za práva homosexuálov, 
a to radikálmi napojenými na islámistické skupiny, aj keď vláda popiera činnosť IS alebo al-Káidy v krajine a vinu 
smeruju na domáce islamistické strany. Tieto súdne popravy a vraždy vzbudzujú vo svete obavy, že Bangladéš smeruje 
k autoritatívnej vláde jednej strany a zároveň vláda nechce alebo nemôže bojovať proti domácemu a svetovému 
džihádismu a súd pôvodne určený na potrestanie zločincov vojny sa stáva prostriedkom na odstránenie opozície. 

Zdroj: Flickr/Worldbank

Zdroj: Flickr/(babeltravel 
Zdroj: White House/Pete Souza

Zdroj: Wikimedia



Stranícky kongres v KĽDR
Po vyše troch dekádach sa v Severnej Kórei uskutočnil zjazd Strany 
práce, na ktorý Pchjongjang pozval aj vyše 100 zahraničných novinárov.
Na zjazde delegáti odštartovali nový päťročný plán pre ekonomiku, ktorú negatívne zasiahli 
sankcie uvalené v súvislosti s jadrovými a raketovými skúškami. Líder Kim Jong-un však 
napriek tomu vyzdvihol úspechy svojej krajiny v jadrovom programe a vyhlásil, že KĽDR 
v poslednom období dosiahla „bezprecedentné výsledky“. Zároveň tiež dodal, že krajina 
je pripravená použiť nukleárne zbrane len v prípade ohrozenia vlastnej suverenity, čo 
možno vnímať ako prvé vyjadrenie Pchjongjangu v otázke použitia jadrového arzenálu.
Podľa mnohých odborníkov bolo hlavným cieľom zjazdu upevnenie mocenskej pozície 
vodcu Kim Jong-una, ktorý získal i funkciu predsedu KSP a taktiež potvrdenie mocenského 
primátu strany nad armádou. Došlo tiež k reorganizáciám na najvyššej straníckej úrovni, 
kde dôležitú stranícku funkciu získala mimo iného i sestra severokórejského lídra. 

Patnaree Chankij, thajská vdova a matka známeho demokratického aktivistu, Sir-
awitha Seritiwata, bola začiatkom mája zadržaná a obvinená z lèse majesté, jedného z 
najzávažnejších obvinení vrámci thajského trestného zákonníka – urážky monarchie. 
Dôvodom bolo, že v súkromnej online komunikácii s Burinom Intinom, kamarátom jej 
syna, nebránila monarchiu pred jeho údajne protiprávnymi vyjadreniami. Intin bol zat-
knutý koncom apríla. Žene bola zamietnutá možnosť prepustenia na kauciu a hrozí jej 
trest odňatia slobody od 3 do 15 rokov. Verí, že bola obvinená kvôli synovi, ktorý je za 
posledné dva roky najprominentnejším disidentom voči vojenskej vláde spomedzi ra-
dov študentov. Sirawith bol niekoľko krát zadržaný a obvinený, ale zatiaľ nie súdený. 
Obvinenia voči lèse majesté výrazne vzrástli od prevratu v roku 2014, kedy sa k moci 
dostala armáda. Vojenská junta sa v súčastnosti pripravuje na referendum 7. augus-
ta, ktoré má rozhodnúť o ústave, ktorá by zapečatila jej politický primát. Neúspech 
v referende je pre ňu neprijateľný, a aktivistov ako Sirawith vníma ako ohrozenie.

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. 
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The Chinese Mayor
Zhou Hao, Zhao Qi

Primátor Geng prišiel do Datongu, zapadnutého centra ťažby uhlia v provincii Shanxi, s monumentálnou  
víziou. Navrátiť Datongu, kedysi centru čínskych dynastí, zašlú slávu. Premietnutie primátorovho sna 
do skutočnosti prinieslo obrovský projekt znovupostavenia mestkých hradieb, renováciu pamiatok 
a postavenie nového „starobylého centra”. Pôvodní obyvatelia boli nútene vysťahovaní a ich domy 
zbúrané. Geng však bol jedného dňa náhle presunutý do provinčného centra Taiyuan, a jeho vízia 
nového Datongu ustala na mŕtvom bode. Dokumentárny snímok bol ocenený na festivale Sundance. 
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Ázia cíti klimatické zmeny
Austrálski vedci potvrdili zmiznutie až piatich ostrovov zo Šalamúnovho súostrovia 
v juhozápadnom Pacifiku a zaplavenie častí ďalších. Potopené ostrovy s rozlohou 
nepresahujúcou 5 hektárov pôdy neboli obývané a boli zvyčajne využívané 
rybármi.  Ostrov Nuatambu však  muselo opustiť 25 rodín, ktore sa presunuli na 
susedný, vyššie položený sopečný ostrov. Hoci ide len o malú časť súostrovia, 
ako i nepatrnú časť obyvateľstva, vedci upozorňujú, že ide o prvý varovný signál 
pre zvyšnú časť juhozápadného Tichomoria a volajú po razantnej odpovedi.
Podľa odborníkov bolo zaplavenie zapríčené súhrou erózie a rapídnym stúpaním 
hladiny mora. Podľa austrálskych vedcov k vymieľaniu  pobrežia spomínaných 
ostrovov prispievajú aj nárazy morských vĺn, ktoré sú v tejto oblasti silnejšie ako v 
ostatných častiach Tichomoria. Odborníci sa tiež zhodujú, že prípad Šalamúnovych 
ostrovov môže byť prvou potvrdenou  “obeťou”  klimatických zmien na našej planéte 
spôsobených ľuďskou činnosťou.  Do popredia sa tak dostáva aj otázka tzv. klimatických 
utečencov, ktorých stúpajúca hladina oceánu vyženie z ich pôvodných domovov.

Lèse-majesté politickou zbraňou v Thajsku
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