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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Zastávka čínskej Novej hodvábnej cesty v Pakistane
Čínskemu prezidentovi sa na jeho oficiálnej návšteve Pakistanu dostalo kráľovské
prijatie. Prvá cesta prezidenta Xi do Islamabadu sa tešila v oboch krajinách veľkému
záujmu médii. Čínsky prezident dokonca pri príležitosti svojej návštevy napísal
úvodník pre pakistanský denník, kde sa odvolával na históriu bratskej spolupráce.
Čínsky líder však okrem kvetnatej rétoriky so sebou priniesol i bezprecedentný balík ekonomickej spolupráce. Peking sľubuje investície vo výške 46 miliárd dolárov. Táto obrovská
suma má byť smerovaná najmä na budovanie tzv. Čínsko-pakistanského ekonomického
koridoru, ktorý bude viesť od hraníc s čínskou provinciou Xinjiang až po prístav Gwadar, ktorý je v čínskych rukách. Pozostávať má z cestného a železničného prepojenia či
infraštruktúry pre tranzit energetických surovín. V rámci projektu budú prvýkrát využité
prostriedky z ekonomického fondu Novej hodvábnej cesty. Tieto investície by mali podľa
oficiálnych vyjadrení napomôcť Pakistanu uskutočniť svoj plán stať sa “ázijským tigrom”.
Často citované porovnania uvádzajú, že čínsky investičný plán mnohokrát prevyšuje
ekonomickú pomoc od Washingtonu, doteraz najväčšieho sponzora Pakistanu. Xi počas návštevy finalizoval i dohodu o predaji ôsmych ponoriek Pakistanu.
Pre Čínu je Pakistan dôležitou súčasťou plánu Novej hodvábnej cesty. Skrátením cesty
cez Pakistan Čína zníži svoju závislosť na námorných komunikáciách prechádzajúcich
cez Malacký prieliv. Priateľstvo Pakistanu je navyše dôležitým tromfom na vyvažovanie
Indie. Podobne ako v minulej dekáde pre Spojené štáty, pre Čínu je Pakistan dôležitý
z hľadiska bezpečnosti. Z Pakistanu totiž operujú ujgurské militantné skupiny a existuje tak možnosť destabilizácie nepokojnej provincie Xinjiang. Vyvstáva však i otázka,
ako úspešný bude čínsky projekt vo nestabilnom Pakistane. Na ochranu čínskych robotníkov na projektoch bude dokonca vytvorená špeciálna jednotka pakistanskej armády.

Zdroj: Flickr/carsten ten brink

Ázijsko-africký summit v duchu Bandungu
Šesťdesiate výročie konferencie v Bandungu si pripomenuli lídri z krajín afrického a ázijského kontinentu na spoločnom summite v Indonézii. V roku 1955 stála bandungská konferencia za vznikom Hnutia nezúčastnených a budovania
vzťahov „Juh-Juh” ako protiváhy západnej dominancii vo vtedajšom svete. Ako
ukázal summit, i v roku 2015 sú mnohé témy pôvodnej konferencie stále aktuálne.
Najväčšiu pozornosť na konferencii pútala Čína. Čínsky prezident Xi Jinping využil
možnosť propagácie projektu Novej hodvábnej cesty a Ázijskej banky pre investície do
infraštruktúry (AIIB), zameranej najmä na potreby rozvojových krajín. Štedrosťou Čína
oplývala i pri bilaterálnych rokovaniach v rámci summitu, kedy napríklad podpísala
s Indonéziou memorandum o stavbe vysokorýchlostnej železnice medzi Jakartou a
Bandungom. Xi sa na pozadí summitu stretol i s japonským premiérom Shinzo Abem,
potvrdzujúc oteplenie vzťahov v posledných mesiacoch. Je to práve Japonsko, ktoré je
najväčším„konkurentom”Číny v dvorení rozvojovým krajinám. Abe mimo iného prisľúbil,
že Tokio poskytne odborné vzdelanie 350 tisícom mladých ľudí z Ázie i Afriky a bude
sponzorovať inštitúty vyššieho vzdelávania v technických odboroch v Egypte či Indii.

Flash news

Lídri zúčastnených krajín sa vyjadrili za reformu globálnych inštitúcii. Hostiteľ konferencie, indonézsky prezident Jokowi ,vo svojom prejave označil súčasné finančné inštitúcie
za nedostatočné, i keď explicitne nespomenul AIIB. „Dominancia jednej skupiny krajín” podľa Jokowiho musí skončiť a systém musí byť reformovaný. Záverečná deklarácia konferencie volala po napravení globálnej ekonomickej nerovnováhy a zvýšení
objemu obchodu, finančných a kapitálových tokov medzi krajinami globálneho Juhu.
Lídri takisto v súlade s „duchom Bandungu” podporili nezávislosť palestínskeho štátu.
Zdroj: Flickr/ Commander, U.S. 7th Fleet

►Čína po prvý krát v histórii evakuovala v rámci humanitárnej asistenčnej operácie okrem vlastných občanov aj občanov iných
štátov. Z konfliktom sužovaného Jemenu fregata čínskeho námorníctva evakuovala až 233 ľudí z 13 krajín.
►Indonézsky parlament rokuje o zákaze predaja alkoholických nápojov v malých obchodoch. Novú legislatívu navrhli dve
najväčšie moslimské politické strany a podľa jej zástancov je jej cieľom najmä ochrana zdravia mladých. Zákaz predaja alkoholu
by sa však kvôli snahe neohroziť turistický priemysel nemal dotknúť supermarketov, veľkých reštaurácií, barov a hotelov.
►O tom, či sa Japonsko po viac ako štyroch rokoch po tragédii vo Fukushime vráti k jadrovej energii, sa rozhoduje i na súdoch.
V priebehu dvoch týždňov rozhodli dva rôzne súdy v prípadoch opätovného naštartovania jadrových reaktorov protichodne.
Odstavené jadrové elektrárne znamenajú nárast spoliehania sa na fosílne palivá. Väčšina Japoncov sa však k plánom vlády vrátiť
sa k jadru stavia negatívne.

Shinzo Abe na návšteve Bieleho domu
Japonský premiér Shinzo Abe absolvoval štátnu návštevu Spojených štátov, počas ktorej ako prvý japonský premiér adresoval v prejave spoločné zasadnutie Kongresu, čo z napätím sledovalo nielen domáce publikum v Japonsku, či Amerike, ale
aj Čína a obe Kórey. Abe sa v prejave okrem iného snažil presvedčiť amerických
zákonodarcov aby podporili obchodnú dohodu TPP, o ktorej prebiehajú medzi Tokiom
a Washingtonom komplikované rokovania. Predznamenal tiež tón svojho blížiaceho
sa príhovoru k 70. výročiu konca druhej svetovej vojny, keď na dresu militaristickej
minulosti Japonska vyjadril ľútosť nad vojnou a uznal, že Japonsko v Ázii „spôsobilo
utrpenie“. V rámci formátu 2+2 sa navyše stretli aj ministri obrany a zahraničných
vecí oboch krajín a dohodli dlho pripravovanú revíziu bilaterálnych pokynov obrannej spolupráce. Stalo sa tak prvýkrát za posledných 18 rokov. Zmena reflektuje reintrepretáciu ústavy Japonska, ktorá teraz viac nebráni jeho armáde podieľať
sa na misiách so spojencami v prípadoch kolektívnej obrany. Japonsko by tak malo
mať oveľa väčšiu voľnosť v tom ako využíva svoju armádu, čo jeho susedia vnímajú

Zdroj: Caleb Smith

Malajzia zavádza kontroverzný protiteroristický zákon
Malajský parlament prijal novú legislatívu na boj proti narastajúcej hrozbe terorizmu. Prísny zákon obsahuje kontroverzné opatrenia ako napríklad možnosť
zadržania podozrivých osôb bez súdneho konania na dobu do dvoch rokov. Parlamentná opozícia ako aj ľudsko-právni aktivisti vyzývajú na stiahnutie legislatívy. Obávajú sa možného porušovania ľudských práv ako aj zneužívania zákona
na zadržiavanie politických oponentov. Malajzia už čelí medzinárodnej kritike v
súvislosti s odsúdením hlavného opozičného lídra Anwara Ibrahima na päť rokov za sodomiu. Nový zákon bol prijatý po viac ako 12-hodinovom jednaní so
79 hlasmi za a 60 proti. Podľa vládnych úradov je nová legislatíva odpoveďou
na narastajúci počet zadržaných v súvislosti s podozrením o spolupráci s ISIS.
Deň pred schválením zákona malajské autority zadržali 17 osôb podozrivých z
plánovaného útoku na rôzne strategické miesta v hlavnom meste Kuala Lumpur.
Zdroj: Flickr/Uwe Schwarzbach

Modi v zámorí propaguje „Make in India”

Flash news

Indický premiér Nerendra Modi absolvoval oficiálne návštevy vo Francúzsku, Nemecku a Kanade. Jedným z hlavných cieľov ciest bolo presadiť ekonomické záujmy
Indie vo svete a prilákať do krajiny viac zahraničných investorov. Uzavreté dohody
sa týkali najmä spolupráce v oblasti rozvíjajúcej sa infraštruktúry, nukleárnej energie ako aj obnoviteľných zdrojov. Modi využil príležitosť, aby propagoval svoj
projekt “Make in India“ a aby presvedčil veľké firmy o výhodnosti expanzie do Indie. Medzi najväčšie úspechy ciest patrí súhlas Francúzska s predajom 36 bojových lietadiel Rafale a dohoda s Kanadou o dodávkach uránu počas nasledujúcich
piatich rokov. Veľký ohlas malo najmä masové stretnutie premiéra s početnou
indickou diaspórou v Kanade. Modi tiež ako prvý indický premiér vzdal hold
padlým indickým vojakom z prvej svetovej vojny v Neuve Chapelle vo Francúzsku.
Zdroj: narendramodi.in

► Tisíce robotníkov obuvníckej továrne v najväčšom meste Vietnamu, Hočiminovom Meste, ukončilo týždeň trvajúci štrajk
potom, čo vláda pristúpila na kompromis a navrhla zmeny v kontroverznom zákone o sociálnom poistení. Zákon chcel pôvodne
transformovať terajší sociálny systém poistenia v nezamestnanosti do režimu penzijného fondu, čo by pre robotníkov znamenalo
stratu podpory v prípade nezamestnanosti.
► Podľa vyjadrení čínskeho Úradu verejnej bezpečnosti Spojené štáty podporujú operácie „Fox Hunt“ a „Sky Net“, ktorých
cieľom je koordinovať pátranie po “utečencoch” pred korupčnými obvineniami v cudzine. Úrad verejnej bezpečnosti za týmto
účelom svojmu americkému náprotivku poskytol zoznam viac ako 150 bývalých úradníkov a osôb podozrivých z korupcie, o
ktorých predpokladá, že by sa mohli ukrývať na americkej pôde.
► Viac ako 550 mužov bolo zachránených miestnymi úradmi v Indonézii po tom, čo bol odhalený kriminálny reťazec moderného
otroctva na odľahlom ostrove Benjina. Muži boli pod hrozbou násilia nútení pracovať proti svojej vôli v degradujúcich podmienkach a loviť ryby pre vývoz do zámoria. Indonézske úrady zabezpečili poškodeným okamžitú evakuáciu a návrat domov.
► Čína varuje pred stupňujúcou sa hrozbou severokórejského jadrového arzenálu. Minulý mesiac čínsky odborníci pre jadrovú
bezpečnosť zvýšili doterajšie odhady jadrového potenciálu Pchjongjangu. Najnovšie čísla hovoria o 20 hlaviciach, ktorými už
Severná Kórea disponuje a o dvojnásobku do budúceho roka. Pchjongjang by tak mohol byť schopný ohroziť amerických spojencov v regióne či samotné územie Spojených štátov.
► Napriek mohutnému medzinárodnému tlaku popravčia čata v Indonézii popravila osem väzňov, z toho sedem cudzincov,
odsúdených za pašeráctvo drog. Jakarta kvôli nekompromisnému prístupu vyvolala hnev Austrálie či Brazílie a kritiku OSN. Indonézsky prezident Jokowi však stojí za tvrdými trestami za drogové zločiny a možno preto očakávať pokračovanie popráv.

Čo čítame

Dealing with China: An Insider Unmasks the New Economic Superpower
Henry Paulson
Bývalý šéf Goldman Sachs a americký minister financií Henry Paulson vo svojej novej knihe využíva svoje
unikátne skúsenosti na poskytnutie pohľadu na čínsky štátny kapitalizmus, ktorý krajinu v posledných dekádach dostal až na vrchol ekonomickej moci. Autor sa na Čínu pozerá najmä z pohľadu Spojených štátov, a ako
napovedá názov knihy, snaží sa na základe svojich bohatých skúseností s čínskymi lídrami ponúknuť návod ako
by mal Washington pristupovať k svojmu rivalovi.

Návrh thajskej ústavy vyvoláva otázniky
V Thajsku 17. apríla uzrela svetla sveta pracovná verzia novej ústavy. Vláda nový dokument zamýšla prijať čo najskôr s ohľadom na pretrvávajúcu politickú nestabilitu v
krajine po vojenskom puči z minulého roka a plánovaných parlamentných volieb. Pôjde
v poradí už o dvadsiatu ústavu od roku 1932 a zahraniční pozorovatelia ako aj domáci
kritici preto varujú, že urýchlenie procesu jej prípravy by sa mohol podpísať na kvalite
dokumentu. Juntov menovaný výbor, ktorý návrh pripravil, tieto obavy nezdieľa. Návrh
podľa neho „zaručuje všetko, za čo mal kedy občan pocit, že je potrebné bojovať.”
Aktivisti naopak tvrdia, že ako je v súčasnosti formulovaný smeruje proti demokracii a občianskej participácii na politickom procese. Podľa návrhu sa totiž premiérom
môže stať aj kandidát, ktorí nebol zvolený vo voľbách, v prípade ak získa podporu parlamentu. Parlament má byť zase menovaný a vyberaný premiérom a iba jeho dolná
komora a časť senátu bude volená občanmi. Aj tu sa ale ústava zdá byť nastavená v
prospech udržania moci junty, pretože predpokladá velebný systém pomerného zastúpenia, ktorý vo voľbách zvýhodňuje malé strany a koalície, čo len ďalej triešti opozíciu.

Zdroj: Wikimedia

#FreetheFive
Päť aktivistiek za práva žien zadržaných v marci čínskou políciou prepustili po 37 dňoch
vo väzení. Ženy boli zadržiavané a obvinené z rušenia verejného poriadku potom, čo
ich zatkla polícia kvôli plánom lepenia nálepiek vyzývajúcich na boj a zvýšenie povedomia o sexuálnom obťažovaní v prostriedkoch hromadnej dopravy. Paradoxne sa
tak stalo tesne pred Medzinárodný dňom žien 8. marca. Prípad vyvolal silné medzinárodnú odozvu, keď Amnesty International, Veľká Británia, USA či EÚ vyzvali Peking aby aktivistky prepustil. Naopak v Číne ich príbeh zostal médiami pochopiteľne
nepovšimnutý, až na sociálne siete kde sa ich vec stala známou pod heslom #FreeTheFive.
Napriek oficiálnemu obrazu rovnosti zostávajú ženy v Číne, no aj v ďalších ázijských štátoch, spoločensky diskriminované, čo sa napríklad prejavuje na trhu
práce, kedy firmy otvorene preferujú a zvýhodňujú mužských uchádzačov na pracovnú pozíciu. Aj napriek tomu, že Čína zaznamenala v minulosti pokrok v otázke rodovej rovnosti, hlbšie problémy diskriminácie žien sú často ignorované.

Zdroj: China Digital Times

Tragické výročie odkrýva vratkú pozíciu prezidentky Park Geun-hye
Na znak protestu voči vláde kvôli minuloročnej katastrofe s potopeným trajektom Sewol, na ktorom zomrelo viac ako 300 ľudí, medzi nimi prevažne stredoškolskí študenti,
rodiny obetí odmietli stretnutie s prezidentkou Park Geun-hye pri jej návšteve pamätníka na výročie potopenia. Vláda je obviňovaná z marenia nezávislého vyšetrovania
príčin potopenia a nedostatkov pri záchrannej operácii. Rodiny tiež žiadajú vytiahnutie
trajektu zo dna mora, čo vláda sľubuje v čo najkratšom horizonte. Situácia okolo Sewolu
len pridáva k problémom Park. Tá musela na konci apríla prijať rezignáciu už šiesteho
premiéra za dva roky jej vlády. Lee Wan-koo musel z postu odstúpiť len po dvoch mesiacoch kvôli obvineniam z korupcie. V podozrení sú navyše i ďalší blízki spolupracovníci
prezidentky. Podpora verejnosti pre prezidentku sa dostala na zatiaľ najnižšiu úroveň.

Zdroj: Flickr/Republic of Korea
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