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Summit Čína - stredná a východná Európa

V decembri sa konalo tretie stretnutie predsedov vlád Číny a 16 krajín stred-
nej a východnej Európy v Belehrade, so zameraním na užšiu stimuláciu čínskych 
investičných aktivít a infraštruktúrnych projektov na starom kontinente. Tretí ročník 
summitu nadviazal na výsledky rovnakého stretnutia v Bukurešti v novembri 2013 
a rok predtým vo Varšave. Zástupcovia európskych vlád a Číny sa tento krát súst-
redili na zhodnotenie celkovej úspešnosti pri dosahovaní určených cieľov v oblas-
tiach spolupráce, najmä dopravy, vzdelávania, inovácií, cestovného ruchu, turizmu 
a podpory spolupráce miest a regiónov ako aj občianskych a kultúrnych výmen.
 
Do Srbska vycestoval aj slovenský premiér Robert Fico, kde sa stretol so svojim čínskym 
náprotivkom Li Keqiangom. Dvaja premiéri, podobne ako i minulý rok, viedli rozhovor 
aj o výstavbe prečerpávajúcej hydroelektrárne na rieke Ipeľ, viacerých PPP projektoch 
a otázke založenia pobočky čínskej banky na Slovensku, ktorá by podľa slov premiéra 
Fica mala posilniť dôveru čínskych investorov s perspektívou pre budúce investičné pro-
jekty na Slovensku. Reč tiež padla na tému vybudovania centra na podporu turistick-
ého ruchu z Číny na Slovensko a organizáciu sympózia inovácie, technologickej spolu-
práce a medzinárodného transferu technológií v Bratislave na budúci rok. Slovenský 
premiér takisto prijal pozvanie na návštevu Číny. Čína, Srbsko, Maďarsko a Macedónsko 
sa spolu dohodli na výstavbe expresnej linky, ktorá by spájala grécky prístav Pireus, 
macedónske Skopje, srbský Belehrad a končila by v Budapešti. Predseda českej vlády 
Bohuslav Sobotka tlmočil záujem o konanie 5. ročníku summitu v Prahe v roku 2016.

V Japonsku sa 14. decembra konali v poradí štyridsiate siedme voľby do dolnej 
Snemovne reprezentantov. Víťazne z nich vzišiel Shinzo Abe z Liberálnej demokratickej 
strany (LDP), ktorý si udržal miesto premiéra. LDP získala jednoznačnú väčšinu s 291 
miestami. Spolu s koaličnou stranou Komeito tak Abe ovláda viac než dve tretiny dol-
nej snemovne. Opozičná Demokratická strana Japonska získala 73 miest, Išin (Japon-
ská inovačná strana) 41, Komunistická strana 21. Volilo len 52,66 percent všetkých 
voličov, čo je v histórii „krajiny vychádzajúceho slnka“ rekordne nízka účasť. Víťazstvo 
vo voľbách Abemu dáva zelenú v realizácii niektorých jeho kontroverzných plánov. 

Prvý sa týka jadrovej energie, premiér chce obnoviť fungovanie elektrární v kra-
jine, ktoré boli pozastavené po zemetrasení vo Fukushime. Ďalší krok plný otáznikov 
je zrušenie zákazu podieľať sa na kolektívnej sebaobrane, ktorý bol v platnos-
ti od konca druhej svetovej vojny. Už v júli sa strhla vlna protestov proti tomuto ro-
zhodnutiu zo strany japonských pacifistov. Abe však ostáva optimistický a hovo-
rí, že prejavená dôvera vo voľbách ho oprávňuje plne pokračovať v jeho politike. 

Abeho ekonomickým zámerom je dostať Japonsko z deflácie. Ozdravenie ekonomiky 
považuje za svoju prioritu. Premiérov program, tzv. Abenomika, však narazila na 
vážne komplikácie v druhej polovici tohto roku, keď zvýšenie spotrebnej dane vied-
lo k opätovnému ekonomickému poklesu. Abe reagoval vyhlásením, že s ďalším nap-
lánovaným zvýšením počká až do roku 2017. Okrem iného má v úmysle vstúpiť do 
dohody o voľnom obchode Transpacifického obchodného partnerstva, čo nepochybne 
vyústi do sporov s domácimi farmármi. V každom prípade Abeho v septembri budúce-
ho roku čakajú voľby v rámci jeho materskej strany, ktoré by mal podľa očakávaní 
s prehľadom vyhrať. Nasledovať budú voľby do hornej snemovne v roku 2016. 
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Ďalšie štyri roky pre Abeho

►USA schválilo predaj štyroch použitých vojnových lodí na Taiwan. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tento akt označilo za zásah 
do vnútorných záležitostí Číny a podkopávanie čínskej zvrchovanosti a bezpečnostných záujmov. Taipei však vyhlásil, že rozpočet mu 
momentálne dovoľuje kúpiť len dve zo štyroch fregát a tiež, že tieto lode nezmenia vojenskú rovnováhu v oblasti. 

►Čína poskytne viac než 11,5 miliárd dolárov vo forme pôžičiek a finančnej pomoci susedným krajinám, ako sú Kambodža, Laos, 
Mjanmarsko, Thajsko a Vietnam. Čínsky premiér tiež prisľúbil financie na prehĺbenie koryta rieky Mekong za účelom predchádzania 
záplavám, z ktorých býva obviňovaná Čína kvôli stavbám priehrad na hornom toku rieky.

►20. decembra sa skončila posledná, piata fáza volieb do zákonodarného zhromaždenia v indickom štáte Džammú a Kašmír. Vyhra-
la demokratická strana PDP na čele s Mehboobom Muftim. Ďalšia v poradí  bola vládna BJP a Národná konferencia Džammú a 
Kašmír. Volieb sa zúčastnilo rekordných 76 % ľudí, čo je najvyššia účasť za posledných 25 rokov. 

Zdroj: Oto Filip/Úrad vlády SR

Zdroj: Flickr/CSIS



Thajsko na križovatke

Protestom v Hongkongu odzvonieva

V polovici decembra sa úradom v Hongkongu podarilo vyčistiť posledný z troch hlavných 
táborov protestného hnutia Occupy Central. Príslušníci polície zatkli minimálne 15-20 
ľudí, ktorí blokovali štvrť Causeway Bay, vrátane prodemokratického poslanca Ken-
netha Chan Ka-loka. Prvý z protestných táborov vo štvrti Admirality zlikvidovala polí-
cia už v novembri a tábor v oblasti Mongkok bol rozpustený začiatkom decembra. 
Krátko po ukončení protestov navštívil Xi Jinping ďalšiu zo špeciálnych čínskych ad-
ministratívnych oblastí Macao. 15. výročie návratu územia využil na potvrdenie svojho 
pevného prístupu. Zdôraznil, že požiadavky demonštrantov sú neoprávnené a pripo-
menul obyvateľom Macaa a Hongkongu, že kedysi boli časťou Číny. Pokoj však netrval 
dlho. V sobotu 20. decembra zorganizovali prodemokratickí demonštranti pochod his-
torickým centrom Macao a v stredu 24. decembra sa prodemokratickí aktivisti vrátili 
do hongkonskej obchodnej štvrte Mongkok. Polícia odvtedy zatkla v Hongkongu min-
imálne 44 ľudí.  

► V decembri učinila India kroky k zažehnaniu teritoriálnych sporov s Bangladéšom. Realizácia návrhu indického premiéra Modiho 
by znamenala pre Indiu stratu okolo 10 tisíc akrov územia. Zmeny by postihli zhruba 50 tisíc ľudí žijúcich v teritoriálnych enklávach. 
Tí by dostali možnosť vrátiť sa do svojej rodnej krajiny alebo si zmeniť štátnu príslušnosť.

► Čína a Malajzia uskutočnili prvé spoločné vojenské cvičenie, napriek tomu, že obe krajiny podpísali memorandum o porozumení 
a spolupráci v oblasti obrany už v roku 2005. Príslušníci ozbrojených síl oboch krajín precvičovali spoločné pátranie a záchranu, hu-
manitárnu pomoc a pomoc pri katastrofách.

► Indonézia začiatkom decembra verejne potopila tri vietnamské lode, ktoré ilegálne lovili ryby v jej teritoriálnych vodách. Prezi-
dent Jokowi tak dáva najavo, že svoj záväzok brániť indonézske moria berie vážne a v budúcnosti bude krajina ďalej posilňovať svoju 
námornú suverenitu. Susedné štáty však kritizujú prezidentov prístup voči ilegálnemu rybolovu ako príliš tvrdý.

► Šéfredaktor The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat bol obvinený z hanobenia viery po tom, čo indonézsky denník zverejnil 
upravenú vlajku ISIS. Denník obvinenia odmieta a tvrdí, že textom „niet iného boha okrem Alaha“ vyobrazeným na lebke s hnátmi 
nemienil uraziť nikoho vieru, ale kritizovať ISIS, že pácha násilie v mene náboženstva.

► V Nikarague sa v spolupráci s Čínou začala výstavba prieplavu, ktorý má prepojiť Tichý a Atlantický oceán. Konkurencia Pan-
amského prieplavu v hodnote 50 miliárd amerických dolárov by mala mať 278 km, byť dokončená koncom desaťročia a druhej 
najchudobnejšej krajine v Amerike zvýšiť ročný rast ekonomiky až o 10 %. Projekt znamená posilnenie vplyvu Číny v regióne.

Následník thajského trónu Vajiralongkorn sa pomaly pripravuje na nahradenie svo-
jho otca Bhumibola. Osemdesiatsedemročný kráľ, ktorý je v Thajsku považovaný 
za takmer božskú postavu, bojuje so zdravotnými problémami a nezúčastnil sa ani 
oficiálnych osláv jeho narodenín 5 .decembra. Korunný princ je na rozdiel od svoj-
ho otca neobľúbený a je tŕňom v oku i armádnej garde, ktorá od mája vládne kra-
jine. Princ sa v snahe zlepšiť vzťahy s armádou rozviedol s jeho treťou manželkou 
Srirasmi a zbavil ju kráľovských privilégií. Bezprostredným dôvodom bolo zapletenie 
princezniných príbuzných do korupčného škandálu medzi vysokými predstaviteľmi 
polície. Neurodzený pôvod a minulosť Srirasmi bol pre konzervatívne elity neprijateľný. 
Princ si týmto krokom uľahčil cestu k prevzatiu trónu. Zatiaľ čo v kráľovskej rodine 
prebieha upratovanie, vláda na čele s bývalým generálom Prauythom prehodnocu-
je smerovanie krajiny. Po vojenskom puči vzťahy Bangkoku so západnými krajinami 
ochladli. Novovzniknutý priestor však ochotne zaplnila Čína, ktorú Prayuth označuje 
za politický i ekonomický vzor. Pozíciu Pekingu podporuje aj záväzok postaviť v Thajsku 
železnice za vyše 12 miliárd dolárov, na ktorom sa 19. novembra v Bangkoku dohodli 
Prayuth s čínskym premiérom Li Keqiangom. 

Fl
as

h 
ne

w
s 

Kyberkríza v Kórei

Ešte na konci novembra sa skupine hackerov pod názvom „Guardians of Peace“ podarilo nabúrať do systému známej americkej 
filmovej spoločnosti Sony Pictures Entertainment. Za všetkým je kontroverzný film “The Interview”, ktorý zobrazuje atentát 
na severokórejského vodcu Kim Čong-una a má zosmiešniť režim tejto krajiny. Spojené štáty americké z útoku obvinili Severnú 
Kóreu, ktorá celú túto akciu mala údajne financovať. Pchjongjang odmieta akúkoľvek spojitosť s útokmi na spoločnosť Sony Pic-
tures a odkázal, že hackeri zo skupiny “Guardians of Peace” sú len jeho nezávislými podporovateľmi. Americká FBI síce z útoku 
oficiálne obvinila Severnú Kóreu, no mnohí odborníci nepovažujú dôkazy za presvedčivé. Severná Kórea na oplátku obvinila Spo-
jené štáty zo zodpovednosti za nedávne výpadky internetového pripojenia. Výpadky nastali v čase konfrontácie po kybernetick-
om útoku. Pchjongjang zároveň napadol amerického prezidenta Baracka Obamu rasistickými urážkami, keď ho označil za “opicu z 
tropického lesa”. Severná Kórea sa po obvineniach zo strany Spojených štátov odmietla zúčastniť zasadnutia Bezpečnostnej rady 
OSN, ktoré zasadalo 22. decembra. Na ňom sa po prvýkrát diskutovala situácia v krajine v oblasti ľudských práv.

Zdroj: Flickr/Michael Coghlan

Zdroj: Flickr/Pasu Au Yeung



India rozvíja spoluprácu s Ruskom

Ruský prezident sa 11. decembra stretol s indickým premiérom Narendra Modim, aby na 
každoročnom summite prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce. Výsledkom summitu 
je dohoda o spoločnej stavbe minimálne 10  jadrových elektrární v Indii ako aj spolupráca 
na projektoch v oblasti vodnej energetiky. Ruská ropná spoločnosť Rosneft naviac súhlas-
ila s každoročnými dodávkami 10 miliónov ton ropy počas najbližších 10 rokov. Obe kra-
jiny budú tiež spolupracovať na ťažbe ropy a zemného plynu v nových náleziskách v Ark-
tíde. Stanovený bol i záväzok zdvojnásobiť objem obchodu na 20 biliónov dolárov v roku 
2015. V obrannej sfére sa predstavitelia oboch krajín dohodli na  spolupráci pri výrobe 
viacúčelového ľahkého bojového vrtuľníka Kamov Ka-226 a Modi prisľúbil, že Rusko zos-
tane pre Indiu hlavným dodávateľom obranných technológií. Obe strany sa tiež dohodli na 
spoločnom výcviku indickej armády v ruských vojenských základniach. Výsledky rokovaní 
by mali napomôcť Indii vyriešiť problém s nedostatkom energetických zdrojov a pre Rus-
ko by mohli znamenať zmiernenie dopadu sankcií spojených s konfliktom na Ukrajine.

Začiatkom decembra bol Zhou Yongkang po vyšetrovaní disciplinárnej komisie vylúčený zo 
strany a vydaný úradom, ktoré rozhodnú o jeho ďalšom osude. Tento bývalý člen Stáleho 
výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a tajomník Ústrednej komisie pre 
politické a právne záležitosti, kde dohliadal na bezpečnostný aparát krajiny, je považovaný 
za zatiaľ najvyššie postaveného politika, ktorý padol za obeť protikorupčnej kampani. Zhou 
je, okrem iného, obvinený z brania úplatkov výmenou za politické služby a nadštandardné 
vzťahy s podnikmi. Na doživotie za branie úplatkov vo výške takmer 6 miliónov amerických 
dolárov bol odsúdený tiež Liu Tienan, bývalý zástupca riaditeľa Komisie pre národný ro-
zvoj a reformu. Koncom mesiaca začala disciplinárna komisia vyšetrovať Ling Jihua-a, pod-
predsedu Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia a poradcu bývalého pre-
zidenta Hu Jintao. Z vyššie uvedeného vyplýva, že pred súčasným protikorupčným ťažením 
v Číne nie sú v bezpečí ani najvyššie postavení politici. Mnohí analytici však poukazujú na 
to, že týmto spôsobom si môže posilňovať mocenské postavenie prezident Xi Jinping.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európske 
a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora a 
realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slovenskou 
odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v strednej 
Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. Newsletter vyšiel v spolupráci s 
portálom sekuritaci.cz .
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Wives, Husbands, and Lovers: Marriage and Sexuality in Hong Kong, Taiwan, and Urban China
Edited by Deborah S. Davs and Sara L. Friedman

Kniha sociologičky Deborah S. Davisovej a antropologičky Sary Lee Friedmanovej sa komplexne zaoberá manželstvom a sexualitou 
v čínskom prostredí. Rieši vzťahy v kultúrnom, politickom, sociálnom i ekonomickom kontexte. Opisuje vývoj a zmeny vo vnímaní 
otázok ako neskoré manželstvo, rodičovstvo a plodnosť, medzinárodné zväzky, manželstvá osôb rovnakého pohlavia či randenie a 
dohadzovanie. Poukazuje na väčšiu slobodu v daných oblastiach, no i na nové problémy, ktoré tá so sebou prináša.Čo
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Zdroj:  Flickr/GovernmentZA

Zdroj: Flickr/ thierry ehrmann

Komunitné násilie v indickom Assame
V utorok, 23. decembra, separatisti z Národného demokratického frontu Bodolandu zaútočili na domorodcov Adivasi v indickom As-
same. V dvoch okresoch (Kokrajhar a Sonitpur) zabili vyše 70 ľudí vrátane žien a detí a ďalších 15 ostalo zranených. Na druhý deň 
nahnevaní Adivasi reagovali s lukmi a šípmi, čo viedlo k šiestim mŕtvym, vrátane troch členov policajného zboru. Viac ako 250 ľudí je 
nezvestných. Assamský policajný kapitán sa nechal počuť, že útoky boli odvetou za nedávne policajné razie na pohraničné základne 
separatistov. Assamský premiér Tarun Gogoi sa vyjadril, že vláda plánuje tvrdo zakročiť proti militantom. V postihnutých oblastiach bol 
nastolený zákaz vychádzania. Adivasi organizácie po celej krajine sa búria. Viacero organizácii z komunity Bodo krvavé dianie v Assame 
taktiež odsúdili a v Kokrajhare už zorganizovali protesty. Separatisti Národného demokratického frontu sa sformovali už v osemdesi-
atych rokoch. Od svojho vzniku sa snažia o oddelenie oblasti Bodo od Assamu. Indická vláda ich označuje za teroristickú organizáciu. 

Ďalšie obete protikorupčného ťaženia v Čine


