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Trilaterálne stretnutie Číny, Japonska a Kórey
23. a 24. augusta sa v  Tokiu uskutočnila trilaterálna ministerská schôdza, 
počas ktorej sa stretli ministri zahraničných vecí Japonska, Číny a Južnej 
Kórey. Trilaterálne vzťahy prechádzajú komplikovaným obdobím. 

Vzťahy medzi Čínou a Južnou Kóreou sú poznačená odkedy Soul prizval USA, aby 
na jeho území rozmiestnili systém protiraketovej obrany THAAD, odvolávajúc 
sa, že je to opatrenie voči Severnej Kórei. Peking má však obavy z ohrozenia 
vlastnej národnej bezpečnosti a proti rozmiestneniu systému tvrdo protestuje.  
Vyhrotené sú i vzťahy Japonska s Čínou, kde neustále prichádza k 
incidentom pri sporných ostrovoch Senkaku/Diaoyu. Pre čínskeho 
ministra Wang Yi bola schôdzka v Tokiu prvou cestou do Japonska.
Tradične napäté vzťahy medzi Tokiom a Soulom naopak prechádzajú pozitívnym 
obdobím. Hlavným dôvodom je uzavretie dohody v decembri minulého roka 
za účelom pomôcť ženám núteným k prostitúcii vo verejných domoch pre 
japonských vojakov pred a počas druhej svetovej vojny. Japonsko sa v nej 
ospravedlnilo za vytvorenie tohto systému. Južná Kórea založila nadáciu na pomoc 
poškodeným, ktorú Japonsko podporilo dotáciou vo výške 1 miliardy jenov.

Augustové stretnutie slúžilo aj ako odrazový mostík pre stretnutie Abeho a Xi počas 
summitu G20 v čínskom Hangzhou a potenciálny trilaterálny summit lídrov troch krajín 
ku koncu tohto roku. Súčasťou jednaní bolo aj prerokovávanie vzájomnej koordinácie 
voči Severnej Kórei a jej nelegálneho vývoja nukleárnych a balistických zbraní. 
Ministri tiež rokovali o otázke uzavretia trilaterálnej dohody o voľnom obchode, ktorej 
vytvorenie by znamenalo vznik jedného z najväčších obchodných blokov na svete.

Napriek kritike, ktorej čelí Filipínsky prezident Rodrigo Duterte za svoj krvavý 
boj proti drogám, naďalej pokračuje v plnení svojich predvolebných sľubov, 
ktoré majú Filipínam priniesť právo a poriadok. Duterte vyhlásil, že neplánuje 
zvoľniť tempo pri dosahovaní “čistejších ulíc” a nariadil filipínskej polícii aby 
zvýšila snahu na potlačenie nelegálneho trhu s narkotikami a taktiež korupcie. 
Duterte sa vyjadril že “neprestane, dokým sa posledný drogový díler, 
posledný pašerák drog nevzdajú, budú za mrežami alebo pod zemou”. 

Od zavedenia tvrdej kampane prišlo o život na Filipínach vyše 2 tisíc ľudí, 
zavraždených bez akéhokoľvek súdneho procesu a dôkazu o ich vine. Mnoho 
z týchto mimosúdnych vrážd majú na svedomí i obyčajní občania, ktorí v reakcii 
na otvorené apelovanie úradov vzali “spravodlivosť” do vlastných rúk. Státisíce 
drogovo závislých a distribútorov drog sa tiež sami odovzdali do rúk polície. 
Duterte si pritom udržiava až 90 percentnú podporu obyvateľstva,.
Prezidentovi sa podarilo presvedčiť občanov, že drogy a s nimi spojený 
zločin ohrozujú budúcnosť krajiny a len jeho vláda môže zachrániť Filipíny.

Odvrátená časť tohto boja je aj finančná stránka, keďže Duterte presmeroval obrovskú 
finančnú podporu armáde a polícii, a to z rozpočtu zdravotníctva či znížením 
výdavkov pre dôležité odvetvia ako poľnohospodárstvo, zamestnanosť a zahraničné 
veci. Na druhej strane rozpočet pre prezidentský úrad vzrástol desaťnásobne. 

Medzinárodné organizácie a predstavitelia iných krajín bezúspešne apelujú na 
Duterteho, aby krvavú kampaň ukončil. Filipínsky prezident v reakcii na kritiku zo 
strany OSN dokonca zašiel tak ďaleko, že pohrozil odchodom krajiny z organizácie.
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Duterteho krvavý boj proti drogám

► Thajská polícia zatkla dvoch mužov podozrivých z bombových útokov z 11. a 12. augusta na rôznych miestach v krajine. Útoky si 
vyžiadali niekoľko obetí a desiatky zranených, medzi nimi aj turistov. Tento incident sa odohral na známych turistických miestach, 
len niekoľko dní pred výročím minuloročných útokov v Bangkoku. K útokom sa žiadna teroristická skupina oficiálne neprihlásila.

►Prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby Uber predal svoje operácie v Číne konkurenčnému Didi Chuxing, najväčšej firme tohto 
typu v krajine, a ukončili tak dvojročný konkurenčný boj, ktorý stál obe spoločnosti niekoľko miliárd dolárov. Zlúčený podnik bude 
mať hodnotu asi 35 miliárd dolárov. Uber sa tak stal ďalšou zahraničnou značkou, ktorá neuspela v konkurencii na čínskom trhu. 

► Indonézia pri príležitosti 71. výročia nezávislosti potopila 60 zahraničných rybárskych lodí,  ktoré nelegálne lovili v 
indonézskych vodách. Od roku 2014 bolo potopených viac ako 200 lodí, medzi nimi aj čínske, ako odkaz Indonézie svojim 
susedom, že má nad svojím územím kontrolu. 

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

Zdroj: kantei.go.jp
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Ázia na olympiáde v Riu

Kľúčová daňová reforma v Indii
Indický parlament na začiatku augusta zahlasoval za prijatie kľúčového 
daňového zákona o tovaroch a službách (GST). Podľa odborníkov prinesie zákon 
najväčšiu daňovú reformu od vzniku nezávislej Indie. Je tiež veľkým víťazstvom 
pre premiéra Narandra Modiho, ktorá na jeho schválení postavili veľkú časť 
svojej ekonomickej agendy. Revolučný rozmer zákona pozostáva v jeho zrušení 
komplikovaného systému jednotlivých daňových sadzieb a jeho nahradenie 
jedinou daňou. Príde tiež k zrušeniu daní vyberaných jednotlivými štátmi indickej 
federácie, čím bude vnútroštátny obchod výrazne odbremenený. Optimistické 
odhady hovoria o tom, že daňová reforma pridá 2 percentá k ekonomickému 
rastu Indie. Prijatie zákona nebolo jednoduché, keďže jednotlivé štáty sa obávali 
o stratu dôležitého zdroja príjmu. K skutočnému naštartovaniu reformy však 
príde najskôr až budúci rok. Pred podpisom zákona v septembri prezidentom 
museli prísť ešte k schválení zákona viac než polovicou indických štátov. Jasná 
zatiaľ nie je presná výška dane, ktorá by sa mala pohybovať okolo 17-19 percent. 

► Po tom, ako bývalý tokijský guvernér Yoichi Masuzoe odstúpil z dôvodu finančného škandálu, prebehli v Tokiu guvernérske 
voľby. So ziskom vyše 2,9 miliónov hlasov zvíťazila bývalá ministerka obrany a životného prostredia, Yuriko Koike, ktorá bude 
dohliadať na Tokio počas príprav Olympijských hier roku 2020. Stala sa tak prvou ženou v úrade tokijského guvernéra.  

► Taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen sa historicky ako prvá v mene svojej vlády ospravedlnila pôvodným obyvateľom Taiwanu 
za storočia utrpenia a nespravodlivosti. Tsai je prvou líderkou, ktorej predkovia boli povodni obyvatelia tohto ostrova. Sama pre-
zidentka bude stáť na čele výboru, ktorý ma za úlohu vyšetriť neprávosti z minulosti a riešiť problémy domorodeckej komunity, 
ktorá tvorí približne dve percentá taiwanskej populácie.

► Indický premiér Narendra Modi sa v období príprav jeho strany na voľby dištancoval od pravicových skupín „ochrancov kráv“. 
Skupiny majú na svedomí násilné útoky, dokonca niekoľko vrážd, predovšetkým na moslimov a Indov z nižších kást, obvinených 
zo zabitia kravy, ktorá je hinduizmom považovaná za posvätné zviera. 

►  Evergrande Group, čínsky konglomerát s nehnuteľnosťami, začiatkom augusta oznámil, že kúpil skoro päť percent podielov 
spoločnosti Vanke, najväčšieho stavebného developera v Číne, čím sa ešte viac skomplikoval dlhotrvajúci zápas o kontrolu nad 
spoločnosťou. Akcionárom s najväčším podielom bol podľa 1. štvrťročnej správy spoločnosti roku 2016 štátny konglomerát 
China Resources s podielom cez 15 percent. 

► Kórejská Konzervatívna politická strany Saenuri si v utorok, 9. augusta, na pravidelnom každoročnom zhromaždení zvolila 
nového predsedu. Tým sa stal Lee Jung-hyun, ktorý je spojencom úradujúcej prezidentky Park Geun-hye. 

Tohtoročné Olympijské hry v brazílskom Riu zaznamenali úspech, aj napriek 
počiatočným problémom s financovaním, bezpečnosťou a dopravou. Výraznú 
prezenciu na hrách mali aj ázijské krajiny. Číne sa nepodarilo naplniť očakávania a 
zopakovať predchádzajúce úspechy z Pekingu (2008) a Londýna (2012) a v počte 
zlatých medailí tak skončila až za USA a Veľkou Britániou. Japonsko skončilo so 
41 medailami šieste a dosiahlo tak najväčší počet cenných kovov v histórii. Práve 
Tokio preberie olympijskú štafetu a bude hosťujúcim mestom pre nadchádzajúce 
LOH v roku 2020, čo pripomenul i japonský premiér v kostýme Super Mario 
na záverečnom ceremoniáli hier. Aj pre Vietnam a Singapur bola Olympiáda 
mimoriadne úspešná, Hoang Xuan Vinh získal historicky prvú zlatú medailu 
pre Vietnam (v streľbe zo vzduchovej pištole) a Joseph Schooling historické 
zlato Singapur za plávanie. Na druhej strane India, ktorá vyslala doteraz svoj 
najpočetnejší tím a chcela zopakovať úspech z Londýna, si odniesla len dve medaily.
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Čínski lídri na stretnutí v Beidaihe
Špičky Čínskej komunistickej strany sa na začiatku augusta stretli na pravidelnom mítingu v severočínskom prímorskom 
meste Beidaihe. Stretnutie, ktoré vždy sprevádza rúško tajomstva, je už od 50-tych rokov fórom, z ktorého vychádzajú 
dôležité rozhodnutia o ďalšom politickom smerovaní. Okrem komunistických elít sa ho zúčastnili i pozvaní experti, ktorý 
mali s lídrami konzultovať kľúčové výzvy Číny. Na stretnutí sa mala preberať i otázka nadchádzajúceho 13. päťročného plánu, 
ktorý by mal pokračovať v nastolenom trende ekonomickej transformácie. Z modelu rýchleho a „lacného“ ekonomického 
rastu má Čína prejsť na kvalitnejší a vyrovnanejší model, ktorý by mal zdôrazňovať udržateľnosť a faktor domáceho 
dopytu. Predpoveď ekonomického rastu na tento rok sa pritom pohybujú nad šiestimi percentami. Do budúcnosti majú 
väčšiu rolu hrať inovácie, s výhľadom na dosiahnutie plánu Made In China 2025. Stretnutiu prechádzala i ďalšia epizóda z 
odohrávajúceho sa politického boja, kde bolo oznámené okresanie zdrojov a aparátu Komunistického zväzu mládeže. 
Členovia tejto vplyvnej frakcie zastávali v Komunistickej strane tradične dôležité pozície, medzi bývalých členov patrí i 
premiér Li Keqiang či bývalý prezident Hu Jintao. Oslabenie frakcie znamená posilnenie politickej moci prezidenta Xi Jinpinga.



Nová thajská ústava prijatá v referende
Na začiatku augusta v Thajsku prebehlo referendum o novej ústave. Za podporu 
dokumentu sa vyjadrilo vyše 60 % voličov. Podľa kritikov, vrátane hlavných thajských 
politických strán, je ústava nedemokratická a posilňuje vojenskú moc v krajine. Kampaň 
proti návrhu bola zakázaná, a voličom sa tak nedostalo dostatočných informácií. Tieto 
voľby vydláždili cestu všeobecným voľbám, ktoré vojenská vláda prisľúbila v roku 2017. 
Novoprijatá ústava vkladá do rúk armády dôležité páky na ovládanie systému. Podľa 
ústavy majú byť všetky miesta v senáte dosadená armádou, šesť kresiel pritom obsadia 
priamo vojenskí velitelia. Senát bude po novom i spolurozhodovať o zvolení premiéra. 
Jeden článok ústavy dokonca dovoľuje nezvolenému premiérovi aby prevzal moc v 
prípade politickej krízy - to je presne to čo sa udialo, keď vojenský veliteľ Prayuth Chan-
ocha, teraz už premiér, prevzal moc po prevrate v roku 2014. Za posledných 84 rokov 
prebehlo v Thajsku 19 prevratov a v referende Thajci rozhodovali v poradí už o 20. ústave. 

Austrália v rokoch 2015-2016 už prijala vyše 13 tisíc žiadateľov o azyl prostredníctvom 
svojho humanitárneho programu a ďalších 12 tisíc utečencov zo Sýrie a Iraku, ktorí sa 
do krajiny snažia dostať prostredníctvom pašerákov na lodiach.  Od roku 2013 zaviedla 
vláda vojenský dohľad nad austrálskymi vodami, pričom je lodiam s imigrantami vstup 
zakázaný a sú posielané späť. Utečenci, ktorí prídu do Austrálie na člnoch, nie sú 
pustení na pevninu, ale umiestnení do utečeneckých táborov na ostrove Nauru a na 
ostrove Manus v Papuyi Novej Guinei. Tieto tábory sú ale kritizované pre nedostatočnú 
hygienu, násilie páchané na utečencoch a medzi nimi, sexuálne útoky na ženy a deti. 
Tento systém je v Austrálii dlhodobo terčom kritiky a viedol i k verejným protestom. 
Austrálska vláda v polovice augusta prijala rozhodnutie zatvoriť tieto tábory, ale aj 
naďalej odmietajú vpustiť utečencov do krajiny a preto nie je jasné, čo s nimi bude. 
Jednou z možností je, že budú poslaní na Vianočné ostrovy alebo ich prijme Nový Zéland.

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 Road
Zhang Zanbo

Dokumentárny snímok čínskeho režiséra Zhang Zanbo sleduje dopady výstavby diaľnice na lokálnu komunitu v 
čínskom Hunane. Režisér po tri roky dokumentovl celý stavebný projekt, ktorého sprevádzali nemnohé prob-
lémy. Miestni obyvatelia sú nútení presťahovať sa z trasy plánovanej cesty. Ťažké podmienky sužujú i robotníkov, 
ktorí sa nakoniec majú problém dostať k sľúbeným platom. Pohnuté ľudské osudy sa odohrávaj na pozadí korup-
cie a stretov finančných záujmov stavebných firiem a lokálnych úradov. 
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Japonský cisár chce abdikovať
8. augusta, 82-ročný japonský cisár Akihito v 11-minút trvajúcej video nahrávke 
odvysielanej celému národu vyjadril obavy zo svojho pokročilého veku vplývajúceho na 
plnenie jeho povinností ako symbolu štátu. Video bolo interpretované ako naznačenie 
jeho želania v blízkej budúcnosti abdikovať. Z dôvodu, že ústava prísne zakazuje 
cisárovi angažovať sa v politických otázkach a akákoľvek revízia systému cisárskeho 
následníctva je veľmi politicky citlivá, sa opatrne vyhol bližšiemu adresovaniu tejto 
potenciálnej zmeny systému, ktorý nedovoľuje cisárovi samovoľne odstúpiť pred jeho 
smrťou. Proti revízii je mnoho pravicových nacionalistických politikov a intelektuálov, 
z dôvodu, že z dlhodobého hľadiska by to mohlo podkopať stabilitu cisárskej 
inštitúcie. Očakáva sa, že v blízkej dobe vláda ustanoví porotu zloženú z odborníkov 
na inštitúciu cisárstva v Japonsku, ktorá sa bude problematikou zaoberať. Celý proces 
s tým súvisiaci však bude veľmi zdĺhavý, pravdepodobne trvajúci niekoľko rokov.

Austrálska utečenecká dilema

https://www.facebook.com/IAStudies
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