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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Čína posilňuje kontrolu internetu
Najnovšie nariadenia čínskej vlády pre kybernetický priestor sa dočkali odozvy aj
od Európskej obchodnej komory, podľa ktorej narastajúca cenzúra internetu izoluje Čínu od zvyšku sveta a môže dokonca zmeniť národnú sieť v intranet. Taktiež má
poškodzovať podnikanie a odrádzať investovanie a expanziu v Číne. Čínska internetová
populácia sa s počtom 649 miliónov používateľov považuje za najväčšiu na svete.
Konkrétne boli v Číne zablokované virtuálne súkromné siete, ktoré sa využívali k prístupu k obsahu v zahraničí. Používatelia by sa navyše mali registrovať skutočnými menami
a podpísať prehlásenie, že sa budú vyhýbať nelegálnej a škodlivej aktivite. Od technologických firiem sa pri službách ako blog, či diskusné fóra vyžaduje, aby overovali identitu
používateľov a v prípade spochybňovania politického systému alebo šírenia skreslených
informácií a poplašných správ boli ich účty vymazané. Čína má jeden z najrozsiahlejších
a najprepracovanejších systémov cenzúry internetu na svete. Blokuje aj zahraničné
služby, napr. Google, Facebook, Twitter, YouTube či média ako New York Times.
Medzi obete cenzúry patrí spoločnosť Sina Corp., poskytujúca mikroblogovaciu službu
Weibo, ktorá minulý rok dostala pokutu 815 000 amerických dolárov za škodlivý a
neslušný obsah a zaznamenala medziročný pokles používateľov o 7,1%, teda 32 miliónov.
Čínski predstavitelia sa bránia, že podporujú využívanie internetu na podnikanie a vzdelávanie a len sa snažia blokovať podvratný a neslušný materiál. Jedným dychom dodávajú, že aj iné krajiny obmedzujú internet. Problémom však
je, že v čínskych podmienkach absentuje vymedzenie, čo je považované za
neakceptovateľný materiál, autority nepotvrdzujú, ktoré stránky boli zablokované alebo cenzurované a neexistuje mechanizmus na odvolanie sa.

Zdroj: Flickr/metodshop.com

Japonsko chystá „drastické reformy”
Japonský premiér Shinzo Abe vo februári pokračoval v snahe naplniť svoj program,
tzv. Abenomics. Apeloval na parlament, aby v tomto roku schválil navrhované reformy,
ktoré sú samotným Abem označované za najdrastickejšie od reforiem po druhej svetovej vojne. Okrem iného sa dotýkajú najmä kľúčových sektorov poľnohospodárstva
a zdravotníctva. Reforma by zrušila Centrálnu úniu poľnohospodárskych družstiev,
čím by Japonsko dosiahlo väčšiu konkurencieschopnosť v tomto odvetví. Tento krok je veľmi dôležitý pre správne fungovanie Transpacifického partnerstva (TPP) so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami z oboch strán Pacifiku, o ktorom pokračujú náročné rokovania. Abe chce tiež zmeniť pracovné podmienky
v krajine, najmä čo sa týka odpracovaných hodín a efektívnosti práce vysoko
platených korporátnych pracovníkov. Táto iniciatáva má dosiahnuť, aby pracovníci boli platení na základe ich výsledkov a nie počtu odpracovaných hodín.

Flash news

V poslednom mesiaci tiež Abe pokračoval v realizácii svojho „proaktívneho pacifizmu“ v
podobe reformy tzv. oficiálnej rozvojovej pomoci. Premiér rozšíril jej pôsobenie o financovanie nevojenských operácií ozbrojených síl prijímateľskej krajiny v prípade prírodnej
katastrofy. Po januárovej rukojemnníckej dráme, ktorá sa skončila popravením oboch
japonských občanov v rukách Islamského štátu, sa zvýšila aj spokojnosť občanov s
Abeho kabinetom. Spomínané udalosti tiež nastolili v Japonsku otázku sebestačnosti
krajiny v podobných situáciách, keďže momentálne sú Japonci odkázaní na pomoc
zo zahraničia. Abeho Liberálna demokratická strana to chce zmeniť a pohráva sa s
myšlienkou vytvorenia nezávislej spravodajskej agentúry podobnej americkej CIA. Rok
2015 však okrem iného so sebou prináša sedemdesiate výročie konca druhej svetovej
vojny a pri príležitosti svojich narodenín predniesol korunný princ Naruhito prejav,
kde zdôraznil, že Japonsko nesmie na vojnovú históriu zabudnúť, aby sa za žiadnych
okolností neopakovala. To bolo interpretované ako nepriama kritika Abeho vlády.

Zdroj: Kantei

►Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák navštívil 3. februára Čínsku akadémiu sociálnych vied v Pekingu, kde vo svojom prejave vyjadril podporu bližších vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. V priebehu
tohto roka by mal Peking navštíviť aj premiér Robert Fico.
►India sa stala najrýchlejšie rastúcou ekonomikou na svete a predbehla tak doterajšieho lídra, Čínu. Štatistické výskumy založené
na novej metodológii ukázali, že v posledných dvoch kvartáloch roku 2014 dosiahol indický hospodársky rast 8,2% a 7,5%, zatiaľ
čo čínsky hospodársky rast bol v rovnakom čase len 7,3%.
►Najvyšší súd Malajzie potvrdil odsúdenie opozičného vodcu Anwara Ibrahima na základe obvinenia z údajného homosexuálneho styku s jeho bývalým politickým poradcom, vyslúžiac si kritiku od ochrancov ľudských práv. Anwar nástojí na svojej nevinne
a označuje celý tento prípad za snahu malajzijskej vlády ukončiť jeho politickú kariéru. Vláda popiera všetky obvinenia.

Mjanmarsko opäť bojuje s rebelmi
V priebehu jedného týždňa bolo zabitých takmer 50 vládnych jednotiek v boji
armádou s rebelmi zo skupiny Kokang v Mjanmarsku. Kokang je etnická skupina Hanov, väčšinového etnika susednej Číny, osídľujúca mjanmarský štát Shan. Ozbrojená
časť zvyšku Barmskej komunistickej strany, ktorá sa vytvorila v roku 1989, už roky
ovláda toto územie na severovýchodnej hranici s Čínou. Podnety na prebiehajúce
boje pravdepodobne vyplývajú z návratu Pheung Kya Shina, jedného z vodcov, ktorý
bol posledných päť rokov v exile v Číne. Rebeli zaútočili na vojenské základne blízko
Laukkai, hlavného mesta oblasti Kokang štátu Shan. Odpoveďou boli letecké nálety,
ktoré prinútili takmer desať tisíc ľudí opustiť svoje domovy, aby unikli hrozbe bojov.
Čína sa vyjadrila, že sa postará o utečencov, ktorým sa podarilo dostať do južnej
provincie Číny, Yunnan. Prezident Thein Sein sa snaží uzatvoriť mier, avšak rokovania
nedospeli k žiadnej konkrétnej dohode, okrem toho, že sa v nich bude pokračovať.
Zdroj: Flickr/TZA

Prezident Srí Lanky vylepšuje vzťahy s Indiou
Nový prezident Srí Lanky, Maithripala Sirisena, zdôrazňuje dôležitosť Indie ako regionálneho spojenca svojou prvou oficiálnou návštevou, snažiac sa zlepšiť vzťahy
so svojim obrovským severným susedom. Vzťahy medzi Indiou a Srí Lankou boli v
posledných rokoch dosť napäté, keďže počas vlády Mahinda Rajapaksu, Sirisenovho
predchodcu, bol ostrovný štát väčšmi naklonený spolupráci s rivalom Indie, Čínou.
Prezident Xi Jinping bol minulý rok prvým čínskym lídrom, ktorý navštívil Srí Lanku
za 28 rokov a počas svojej návštevy apeloval na zapojenie prístavu Colombo do
čínskeho plánu námornej Hodvábnej cesty. Srí Lanka tiež nahnevala Nové Dillí
povolením pre dve čínske ponorky plaviť sa pozdĺž jej pobrežia. Podozrievavosť
Indie vzbudili i miliardy, ktoré Čína investovala do ostrova v podobe pôžičiek a
infraštruktúrnych projektov. Počas Sirisenovej návštevy v Indii boli podpísané štyri
dohody, vrátane jednej zameranej na zvýšenie obchodu a taktiež dohoda o jadrovej
spolupráci, čo je pre Srí Lanku prvý raz, čo podobnú dohodu podpísala s inou krajinou.

Zdroj: Facebook/Maithripala Sirisena

Indonézia sa obáva nárastu korupcie
Indonézsky prezident Joko Widodo čelí kritike protikorupčných aktivistov. Dôvodom
je jeho nerozhodnosť v riešení konfliktu medzi protikorupčným úradom KPK a políciou. Rozpory medzi dvoma inštitúciami vznikli potom ako KPK označila kandidáta na
miesto šéfa polície, kontroverzného generála Budi Gunawana, za podozrivého z brania úplatkov a nelegálneho nahromadenia majetku. Polícia následne zahájila trestné
stíhanie proti dvom KPK komisárom. Po niekoľkých týždňoch komplikovaných sporov medzi dvoma úradmi Widodo reagoval tým, že zrušil svoju nomináciu generála
Gunawana a dvoch obvinených komisárov nahradil novými. Jeho kroky sa síce stretli
s veľkou podporou, no mnoho obyvateľov sa obáva, že KPK bola políciou priveľmi
oslabená a krajine teraz hrozí nárast korupcie. Podľa prehlásení polície nemá však
ich úrad žiaden úmysel oslabiť pozíciu protikorupčnej agentúry, a práve naopak,
chystá sa s ňou spolupracovať na boji proti korupcii.

Zdroj: Flickr/Eduardo M.C.

► Čína, India a Rusko zakladajú nový konzultačný mechanizmus na koordináciu ázijsko-pacifických otázok. Ministri zahraničných
vecí všetkých troch krajín sa zišli v Pekingu, kde v spoločnej deklarácii požadovali čo najrýchlejší začiatok vzájomných rokovaní.
Aj keď majú tri krajiny rozdielne predstavy o budúcnosti ázijsko-pacifického regiónu, jeho vývoj a štruktúra je ich národným záujmom.

Flash news

► 21. februára v Japonsku vypukla ďalšia vlna protestov proti premiestneniu americkej vojnovej základne do mesta Nago v
prefektúre Okinawa. Táto iniciatíva vznikla už v deväťdesiatych rokoch, no kvôli odporu domácich sa práce začali až teraz. Polícia
zatkla troch ľudí, hlásení sú aj zranení.
► Ruská duma ratifikovala vznik rozvojové banky BRICS, vzápětí vznik schválila také indická vláda. Dohodu o vzniku této banky
a 100 miliardového společného rezervního fondu země BRICS sjednaly v červenci loňského roku. Jedná se o snahu vytvořit
konkurenta SB a MMF, instituce by měla sloužit k financování infrastrukturních projektů nejen v zemích BRICS a plně by měla
začít fungovat koncem tohoto roku.
► Čínská oficiální média začala propagovat politiku prezidenta Xi Jinpinga „Čtyř komplexních úloh“ (Four comprehensives).
Tímto pojmem čínský lídr označuje „komplexní budování přiměřeně prosperující společnosti, prohlubování reforem, posilování
právního státu a stranické disciplíny”. Tato myšlenka se v médiích objevila už dříve, ale až nyní ji začala šířit v širším měřítku, což
vypovídá o souhlasu vedení strany s touto doktrínou.

► Kambodžský premiér Hun Sen prohlásil, že stavba kontroverzní přehrady financované čínskou společností Sinohydro Corporation nebude zahájena dříve než v roce 2018. Prohlášení vydal, aby uklidnil rostoucí nesouhlas politické opozice a ekologických
organizací a den po té, co byl ze země vyhoštěn španělský aktivista bojující proti tomuto projektu.
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Cyber policy in China
Greg Austin
Knihou Cyber policy in China nám Greg Austin predkladá komplexnú analýzu čínskej informačnej spoločnosti. Približuje vývoj v troch
základných oblastiach: domáca politika, ekonomika a národná bezpečnosť, pričom si uvedomuje rastúcu dôležitosť kybernetického
priestoru. V publikácii prichádza k záveru, že čínska informačná spoločnosť má potenciál patriť medzi najrozvynutejšie na svete, no z
tohto vývoja nedokáže vyťažiť maximum, ak ostane pri politike Komunistickej strany prílišného monitorovania a kontroly internetu.

Vládnoucí strana Indie BJP utrpěla v Dillí porážku
Indická lidová strana (BJP) současného premiéra Modiho zaznamenala v lokálních
volbách v Dillí první porážku od loňského triumfu v parlamentních volbách. Ze 70
křesel dokázala obsadit pouze tři. Strana tak přišla o dosavadní nálepku neporazitelnosti. Všechna zbývající křesla získalo nové politické hnutí Strana obyčejného
člověka, hájící zájmy nejnižších vrstev. Tato strana je vedena protikorupčním aktivistou Arvindem Kejriwalem. Naprostý debakl zaznamenala i strana Indický
národní kongres, která vedla Dillí po dobu 15 let, když nyní nezískala ani jedno
křeslo. Prohra BJP v Dillí by podle některých analytiků mohla značit, že voličům
dochází trpělivost. Od Modiho se očekává nastartování indické ekonomiky, ale i
přes úspěšné zahraniční cesty musí ještě na oživení ekonomiky zapracovat. Modi
potřebuje během čtyř let vyhrát většinu lokálních voleb, aby ovládnul obě komory parlamentu a byl tak schopen úspěšně prosazovat plánované reformy.
Zdroj: Flickr/Veeresh Malik

Prehlbovanie vzťahov Pakistanu a Číny
Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi navštívil Pakistan, kde sa stretol s najvyššími
predstaviteľmi štátu. Cieľom návštevy bolo prehĺbiť vzťahy medzi krajinami. Počas stretnutí sa diskutovalo o troch hlavných témach. Prvou bola bezpečnostná situácia v Afganistane. Wang vyhlásil, že Čína je pripravená podporiť afganskú vládu v urovnávaní
vzťahov s inými politickými frakciami, vrátane Talibanu. Čína by taktiež mala zlepšiť
spoluprácu medzi Kábulom a Islamabadom. Druhá téma bola ekonomického charakteru. Konkrétne čínsko-pakistanský ekonomický koridor (CPEC) ako súčasť projektov novej Hodvábnej cesty, v rámci ktorého sa obe krajiny zaväzujú podporovať
rozvoj pakistanského prístavu Gwadar, energetickej a dopravnej infraštruktúry a priemyselnej spolupráce. Treťou významnou témou bol terorizmus a čínske obavy o jeho
rozširovanie sa z Pakistanu, keďže členovia teroristickej organizácie ETIM, ktorá podporuje nezávislosť čínskej provincie Xinjiang, operujú práve z pakistanského územia.
Zdroj: FMPRC

Japonsko von z recesie
Vo februári sa ukázalo, že Japonsku sa v poslednom kvartály predošlého roku konečne
podarilo dostať sa z recesie. Nárast predstavoval 0,6%, čiže o tri desatiny menej než bolo
pôvodne predpovedané. V predchádzajúcich kvartáloch totiž japonská ekonomika zaznamenala pokles kvôli aprílovým daňovým reformám z programu Abenomics, ktoré
viedli Japoncov k menšej spotrebe. To donútilo vládu odložiť ďalšie zvýšenie spotrebnej
dane najskôr na rok 2016. Ekonómovia neboli prekvapení, že nárast nenaplnil očakávania,
najdôležitejšie však je, že sa Japonsku podarilo z recesie dostať a na mieste môže byť
opatrný optimizmus. Jen tiež pomaly naberá na sile aj vďaka miernemu nárastu v exporte.
Pre rok 2015 sa predpovedá nárast ekonomiky o jedno až dve percentá. To, čo ale môže
stáť v ceste budúcemu ekonomickému rozvoju Japonska, je ďalšie avizované zvyšovanie
daní.
Zdroj: Flickr/dilemma photography

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 .

F

EBRUÁR 2015
©IAS/CENAA
Tolstého 9, Bratislava, 811 06
E-mail: institute@asian.sk

www.asian.sk

Nájdete
nás aj na
facebooku

