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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Bezpečnostné zákony, protesty a politická pamäť voličov v Japonsku
Japonský parlament po viac ako 200 hodinách rokovaní schválil prijatie bezpečnostných
zákonov, ktoré predstavujú významný posun v obrannej politike krajiny. Vojaci
japonskej SDF by tak mohli byť teoreticky už čoskoro vyslaní na misie v zámorí v prípade
potreby obrany jednotiek spojencov. Stalo by sa tak pritom po prvýkrát od roku 1945.
Japonský premiér Shinzo Abe prijatím zákonov dosiahol jednu z jeho
osobných politických priorít, ako i významný pilier predvolebného memoranda
Liberálnodemokratickej strany. Abe, ako aj jeho strana, sa však teraz musia sústrediť
na ďalšie výzvy, ktoré ich čakajú, najmä oživenie hospodárstva krajiny. Nepopulárna
legislatíva pritom stála vládu veľa politického kapitálu. V prieskume verejnej mienky
dnes Abe zaznamenáva najhoršie výsledky od kedy do úradu nastúpil v roku 2012.
Mnohí voliči sú rozhorčení a obviňujú Abeho s pretláčania reforiem, pre ktoré ho oni
do premiérskeho kresla neposadili. Keď do funkcie nastupoval, premiér totiž sľúbil
ukončiť defláciu a znovu naštartovať rast ekonomiky. Jeho takzvané “tri šípy” však svoje
ciele minuli. Bezpečnostná legislatíva vyvolala i masívne protesty. V čase ich najväčšej
intenzity sa v uliciach v okolí budovy parlamentu v Tokiu zhromaždilo viac ako sto
tisíc demonštrantov a mnoho ďalších v mestách po celom Japonsku. Zákony boli tiež
kritikmi, a to i z radov uznávaných ústavných právnikov, označené za protiústavné.
Napriek oslabenej pozície bol Abe na začiatku septembra znovu zvolený do
funkcie predsedu LDP Prisľúbil pritom smerovať svoj záujem na ekonomiku.
Nový hospodársky plán znie „lepšie sociálne zabezpečenie, podpora
výchovy detí a silná ekonomika“. V tomto prípade však politická pamäť
voličov nebude krátka. Už v budúcoročných voľbách do hornej komory
parlamentu sa uvidí, či sa Abemu bezpečnostné reformy nakoniec vypomstia.
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Xi Jinping na návšteve USA a OSN
Čínsky prezident Xi Jinping sa počas svojej týždňovej návštevy USA
stretol s predstaviteľmi vlády, ale aj podnikateľskej obce, aby diskutovali
o
ekonomických
reformách,
kybernetickej
bezpečnosti,
sporoch
v
Juhočínskom
mori,
klimatických
zmenách
a
ľudských
právach.
USA deklarujú, že čínske krádeže intelektuálneho vlastníctva a špionáž dosiahli
bezprecedentné rozmery a zvažujú preto sankcie voči čínskym hackerom, i keď nie
Číne. Znepokojujúcou pre americké záujmy je aj nová čínska bezpečnostná legislatíva,
ktorá v rámci protiteroristických a protišpionážnych opatrení vystupňovala kontrolu
informačných systémov, čo môže obmedzovať slobodu podnikania. Ďalšou stálicou
v bilaterálnej agende je otázka ohrozenia slobody plavby na jednej z najrušnejších
obchodných trás sveta, v Juhočínskom mori, kvôli výstavbe umelých ostrovov.
Xi v snahe rozptýliť rozšírené obavy vyhlásil, že Čína nebude manipulovať
kurz renminbi aby podporila export, angažovať sa v krádežiach technológií a
obchodných tajomstiev, diskriminovať zahraničné podniky a navyše urýchli
otváranie svojho trhu. Dianie v Juhočínskom mori je aj z pohľadu Číny medzi
prioritami, no nepripúšťa kompromisy v otázke suverenity.
Xi sa nechal
počuť, že „spolupráca Číny a USA môže svetu priniesť globálnu stabilitu, ich
konflikt či konfrontácia by však viedli k pohrome pre obe krajiny a celý svet.“

Flash news

Pri príležitosti sedemdesiateho výročia OSN vystúpil prezident Xi aj na pôde
tejto medzinárodnej organizácie v New Yorku, kde vyzdvihol Čínu ako jedného
zo spolutvorcov povojnového medzinárodného poriadku a zodpovedného člena
svetovej komunity. Xi tiež na pôde OSN oznámil, že Čína odpustí dlhy niektorým z
rozvojových krajín a prisľúbil miliardy dolárov určených na splnenie rozvojových cieľov.
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►Indonézia odhalila nový plán v oblasti znižovania emisií oxidu uhličitého. Podľa vyhlásení je krajina pripravená zredukovať podiel
skleníkových plynov o 29% do roku 2030. Indonézia, ako jedna z najväčších producentov skleníkových plynov, sa tento odvážny plán
chystá prezentovať i na pôde OSN.
► V správe so závermi predbežného vyšetrovania vyzval Vysoký komisár OSN pre ľudské práva na vytvorenie hybridného súdneho
tribunálu pre vojnové zločiny na Srí Lanke. Tribunál by mal byť organizovaný formou podobnou tribunálu v Kambodži. Zameraný
bude na vyšetrenie zločinov spáchaných srílanskou vládou a tamilskými povstalcami počas 26-ročnej občianskej vojny v krajine.
► Na fóre tichomorských ostrovov v Port Moresby sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus v otázke, či pred Parížskym summitom o
klíme spoločne prijať nový, zvýšený cieľ oteplenia maximálne o 1. 5 stupňa. Tichomorské krajiny narazili na neochotu Austrálie a
Nového Zélandu zaviazať sa pre radikálnejšie ciele.

Dlho očakávaná ústava v Nepále budí zmiešané pocity
Nepál po siedmych rokoch prípravy prijal novú ústavu. Zdĺhavý proces bol
spôsobený ostrými politickými bojmi a opakovanými zmenami vládnych garnitúr.
Nová ústava, ktorá teraz nahradí dočasný ústavný dokument z roku 2007, si získala
podporu troch hlavných politických strán a zabezpečila si tak hladký prechod
ústavodarným zhromaždením. Jej prijatie však sprevádzali násilné protesty na
juhu krajiny pozdĺž hranice s Indiou. Násilie si v priebehu posledných týždňov
vyžiadalo životy desiatok ľudí. Kľúčovou časťou ústavy sú ustanovenia o územnosprávnom usporiadaní Nepálu ako sekulárnej federácie siedmich štátov, každého
s vlastným zákonodarným orgánom a exekutívou. Niektoré etnické a náboženské
skupiny však politikov obviňujú z ignorovania ich požiadaviek pri určovaní
hraníc, počtu a zloženia štátov, či všeobecne z marginalizácie týchto skupín
počas procesu tvorby ústavy. Ide najmä o príslušníkov etnických skupín Tharu
a Madhesi z juhu krajiny, ktoré tvoria až viac ako tretinu obyvateľstva Nepálu.
Zdroj: Wikimedia

Parlamentné voľby v Singapure
V prvej polovici septembra sa v Singapure konali parlamentné voľby, ktoré
podľa očakávaní vyhrala Strana ľudovej akcie vedená úradujúcim premiérom
Lee Hsien Loongom. Silná podpora voličov priniesla strane v parlamente až 83
z celkového počtu 89 kresiel. Strana práce – jej hlavný rival, získala 6 kresiel, čo
predstavuje o jedno kreslo menej ako mala pred voľbami. Výsledok volieb nie je
veľkým prekvapením, nakoľko vládna strana dominuje Singapuru bez prestávky
už od jeho osamostatnenia v roku 1965. Líder strany Lee Hsien Loong je pritom
najstarším synom zakladateľa Strany ľudovej akcie a prvého singapurského
premiéra Lee Kuan Yewa, čo terajšiemu predsedovi vlády nemálo prispieva na
popularite medzi verejnosťou, ako i vo vlastnej strane. Mnohí sa domnievajú, že
práve nedávna smrť Lee Kuan Yewa a s tým sprevádzaná vlna národného cítenia,
výrazne prispeli k tak rozhodnému víťazstvu vládnej strany a predĺženiu jej
neohrozeného “panovania” v tomto prosperujúcom mestskom štáte. Legitimita
založená na emóciách však Strane ľudovej akcie stačiť nebude, keďže dnes čelí
pálčivým problémom imigrácie, realitnej kríze či problémom s infraštruktúrou.
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Indický premiér na „high-tech“ štátnej návšteve USA

Flash news

Narendra Modi prehlásil počas turné po západnom pobreží Spojených štátov 21. storočie „storočím Indie“. Pri návšteve
Kalifornie sa indický premiér stretol so zástupcami viacerých gigantov amerického tech sektora, s neskrývaným
záujmom prilákať do Indie nové obchodné príležitosti, investície, know-how a získať podporu pre svoj projekt
„Digital India“, ktorého ambíciou je prepojiť tisíce dedín mimo väčších aglomerácií k internetu. Modi sa okrem iného
stretol so Sundar Pichaiom, Shantanu Narayenom a Satya Nadellom, šéfmi spoločností Google, Adobe, Microsoft
a pôvodom Indami, navštívil sídla spoločností Facebook, Googleplex, či ústredie firmy Tesla a stretol sa s niekoľko
ďalšími desiatkami CEO firiem z Fortune 500. Google sa zaviazal sprostredkovať bezplatné bezdrôtové pripojenie
pre cestujúcich 500 určených železničných staníc v Indii. Po odlete do New Yorku sa premiér Modi zúčastnil
summitu Valného zhromaždenia OSN, na pozadí ktorého tiež absolvoval rokovania so svojím britským náprotivkom
Davidom Cameronom, francúzskym prezidentom Hollandom, či prezidentom Spojených štátov Barackom Obamom.
► Čínske vojenské lode boli poprvýkrát zahliadnuté v Beringovom mori pri pobreží Aljašky. K tomuto incidentu prišlo počas
návštevy Aljašky americkým prezidentom Barackom Obamom. Plavba však prebehla v súlade s medzinárodným právom, ktoré
neobmedzuje plavbu vojenských lodí v medzinárodných vodách.
► Japonsko a Rusko zorganizovali 11. stretnutie medzivládneho výboru pre obchodné a hospodárske otázky. Výsledkom stretnutia je tzv. iniciatíva „zelený koridor“, ktorá by mala významne zjednodušiť postup pri preclení vyvezeného tovaru medzi krajinami.
Zúčastnili sa ho i viaceré japonské spoločnosti s cieľom vyjednať pre seba lepšie investičné podmienky spôsobom, ktorý by nebol
v rozpore so sankciami, ktoré Tokio na Moskvu uvalilo kvôli ukrajinskej kríze
► Nevyriešené otázky v prípade korupčného škandálu okolo malajského investičného fondu 1MDB sa množia. Vyšetrovatelia v
Abú Dhabí prišli na to, že platba z fondu vo výške vyše miliardy amerických dolárov, ktorá mala byť prevedená do Spojených arabských emirátov, nebola nikdy prijatá. Prípad už vyšetruje Švajčiarsko i USA. Premiér Najib Razak, ktorý je do kauzy implikovaný,
však aj napriek rozsiahlym protestom a volaniach po jeho odstúpení zostáva v úrade.
► Teroristický útok z minulého mesiaca v Bangkoku je podľa thajskej polície napojený na čínskych Ujgurov. Útok, ktorý si vyžiadal
životy 20 ľudí, najmä čínskych turistov, mohol byť odvetou za predchádzajúce vyhostenie Ujgurov do Číny Thajskom a rozbitie
prevádzačského gangu.
► Generálny tajomník vietnamskej komunistickej strany navštívil Japonsko. Pre Nguyena Phu Trong to bola prvá oficiálna
návšteva vietnamského strategického partnera. Tokio a Hanoj sa v posledných rokoch čoraz viac zbližujú najmä kvôli spoločným
obavám z ambícii Číny. Japonsko sa mimo iného podujalo i na posilnenie kapacít vietnamskej pobrežnej stráže.
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Asia Inside Out
Eric Tagliacozzo, Peter C. Perdue a Helen F. Siu
Asia Inside Out je trilógia zbierok interdisciplinárnych esejí, ktorých spoločným pojítkom je
prepojenie Ázie ako regiónu v kontexte historických, priestorových i medziľudských interakcií. Zatiaľ v sérii
vyšli prvé dve časti trilógie Changing Times a Connected Places. Prvá menovaná pozostáva z esejí
zachytávajúcich kľúčové, no často opomínané momenty , ktoré zmenili chod dejín v Ázii. Connected
places ponúka zaujímavý pohľad na cezhraničné väzby, obchod a mobilitu v rámci regionálnych sietí.

Zamietnutý návrh novej thajskej ústavy
Problémová ústava sa netýka len Nepálu. Národná reformná rada, ktorú v Thajsku
zostavila terajšia vojenská vláda, začiatkom mesiaca zamietla návrh novej thajskej
ústavy. Dôsledkom toho bude reštartovania procesu návrhu ústavy a pravdepodobne
odloženie volieb až na rok 2017. Z celkového počtu 247 členov Národnej reformnej
rady sa 135 vyjadrilo proti predloženému návrhu, 105 súhlasilo a 7 členov sa zdržalo
hlasovania. Svoje rozhodnutie rada odôvodnila nedemokratickosťou ústavy, ktorá by
podkopávala suverenitu thajského ľudu. Návrh ústavy totiž hovoril o zostavení 23člennej komisie, ktorá by bola zložená z vedenia rôznych vojenských orgánov a polície.
Takto zložená komisia by mala právomoc ovplyvňovať reformné kroky, teda zasahovať
do právomocí vlády, a taktiež by mohla prebrať zákonodarnú a výkonnú moc v krízových
stavoch. Fiasko súčasného návrhu ústavy ďalej predĺži vládu armády nad krajinou, ktorá
trvá už od vojenského puču z mája minulého roka. Nová ústava bude pre Thajsko v
poradí už dvadsiata od roku 1932, keď sa krajina stala konštitučnou monarchiou.

Monumentálne oslavy výročia konca vojny v Pekingu
Začiatkom septembra sa v Číne konala vojenská prehliadka pri príležitosti oslavy víťazstva
nad Japonskom a konca druhej svetovej vojny. O program sa postaralo 12 tisíc vojakov,
200 lietadiel, tankov a inej vojenskej techniky a prvýkrát bola oficiálne predstavená aj
nová protilodná strela Dongfeng 21-D, ktorá je strašiakom pre americké lietadlové lode.
Na prehliadke čínsky prezident Xi Jinping ohlásil zámer do konca roka 2017 zredukovať
ozbrojené sily o 300 tisíc príslušníkov. Týmto sa Čína posúva bližšie k modernejším a
flexibilnejším silám, s väčšími investíciami do kvalitného tréningu a techniky. Xi vo svojom
príhovore zdôraznil, že „Čína ostáva zameraná na mierový rozvoj a nezáleží na tom akou
silnou bude, nikdy nebude usilovať o hegemóniu alebo expanziu“. Prehliadky sa zúčastnilo
viac ako 30 predstaviteľov iných štátov, vrátane ruského prezidenta Vladimíra Putina a
generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona. Hlavy štátov EÚ sa prehliadky nezúčastnili,
výnimkou bol český prezident Miloš Zeman, pre ktorého sa angažmá v česko-čínskych
vzťahoch stalo osobnou prioritou, za čo sa mu v Pekingu dostalo i náležitého prijatia.

Jadrová hrozba z Pchjongjangu rastie
Severná Kórea znepokojila svet vyjadrením, že vylepšila a znovuobnovila svoje továrne na
výrobu atómových zbraní a otvorene varovala, že je pripravená ich použiť voči Spojeným
štátom a iným nepriateľským krajinám. V kontexte vysledovaného vzorca konania
režimu v Pchjongjangu je zrejmé, že zámerom Severnej Kórei je práve tlak na obnovenie
rozhovorov so Spojenými štátmi a snaha o zmiernenie sankcií voči vládnucemu režimu.
Pchjongjang taktiež avizoval, že sa chystá na obežnú dráhu vypustiť satelity, čo súvisí
s blížiacimi sa oslavami pripomenutia si 70 rokov od založenia severokórejskej Strany
práce. Spojené štáty, rovnako ako Japonsko i iné krajiny, sú týmto krokom znepokojené.
Domnievajú sa totiž, že zo strany Pchjongjangu ide o skrytú skúšku nosičov balistických
striel, ako tomu už bolo i v minulosti. Obavy z toho, že Severná Kórea bude schopná spojiť
svoj jadrový arzenál s nosičmi a dodať tak vážnosť jadrovej hrozbe, tak stále narastajú.
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