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Severná Kórea oslavovala založenie vládnucej strany

Severná Kórea si v októbri pripomínala 70. výročie založenia Robotníckej strany, 
opory režimu Kimovskej dynastie. Oslavám z 10. októbra dominovala veľkolepá 
vojenská prehliadka, údajne najväčšia v histórii krajiny, ktorá mala demonštrovať 
silu režimu. Spolu s Kim Jong-unom pozoroval prehliadku aj člen čínskeho stáleho 
výboru politbyra Liu Yunshan, ktorý severokórejskému lídrovi odovzdal gratulačný 
telegram od čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Účasť Liu na slávnostiach značí 
zlepšenie vzťahov medzi dvoma krajinami, ktoré boli v posledných rokoch napäté. 
Šepká sa aj o blížiacej sa návšteve Kima v Číne, čo by bola jeho prvá zahraničná cesta. 

Medzi vojenskou technikou, vystavenou počas prehliadky na obdiv, boli ako tradične 
i balistické rakety. Jadrový program Pchjongjangu zostáva znepokojením pre celé 
medzinárodné spoločenstvo. Kvôli nukleárnym testom a odpáleniu viacerých 
testovacích balistických rakiet boli uvalené na Kóreu sankcie zo strany USA a iných 
západných štátov ako i OSN. Zatiaľ čo návrat k šesťstranným rokovaniam o jadrovom 
programe je stále v nedohľadne, vývoj zbraní podľa juhokórejských a amerických 
spravodajských služieb ďalej napreduje. Samotný Pchjongjang sa nechal počuť, že 
reštartoval svoj jadrový program a pracuje na zvýšení „kvality a kvantity“ svojho arzenálu. 

Režim dlhodobo uprednostňuje vojenskú silu pred zvyšovaním ekonomicého blahobytu 
občanov, ekonomická situácia v krajine sa v posledných rokoch zlepšila. Povolenie 
kupovať a predávať vlastné domy či rozmach malých trhov sú dôkazom toho, že štát 
povoľuje určitú mieru slobodnej ekonomickej aktivity. Úroveň politickej kontroly však 
v ničom nepovoľuje čomu nasvedčuje i posilňovanie kultu osobnosti Kim Jong-una.

 

Piateho októbra prišlo k uzavretiu obchodnej dohody o Transpacifickom 
partnerstve (TPP), ktorá bude mať zásadný význam na formovanie medzinárodného 
obchodu. Dohoda nielen prispeje k liberalizácii obchodu prostredníctvom zníženia 
colných bariér ale ovplyvní tiež stanovenie štandardov pre zaobchádzanie s 
duševným vlastníctvom, ochranu investícii, či ochranu duševného vlastníctva. 
V súčasnosti TPP združuje 12 tichomorských krajín. Okrem USA, Kanady, 
Mexika a Austrálie TPP zahrňuje Japonsko, Brunej, Malajziu, Vietnam, Singapur, 
Nový Zéland, Čile a Peru. Tieto krajiny budú podľa odhadov do roku 2050 
spoločne vytvárať takmer polovicu svetového hrubého domáceho produktu. 
Rokovania sa ťahali päť rokov, počas ktorých boli premeškané viaceré 
stanovené termíny uzavretia plánovanej dohody. Obzvlášť problematické 
bolo zapojenie tradične protekcionárskeho Japonska, kde vláda čelila 
odporu poľnohospodárskej lobby. Aby dohoda mohla vstúpiť do platnosti, 
je však ešte potrebné, aby ju schválili parlamenty jednotlivých krajín. 

Americký prezident Barack Obama prezentoval dohodu i ako garanciu toho, že pravidlá 
hry v medzinárodnom obchode ostanú v rukách USA a nie čoraz dominantnejšej 
Číny, ktorá je taktiež aktívnym hráčom v multilaterálnych obchodných zoskupeniach. 
Mnohí sa však obávajú, že TPP by mohlo dať priveľa právomocí nadnárodným 
korporáciám, zaviesť reštriktívne protekcie duševného vlastnícva, či viesť k 
„offshoringu“ výrobných aktivít do menej rozvinutých krajín a ohroziť tak 
pracovné miesta v postihnutých krajinách. Posledný menovaný bod je veľkou 
témou v Spojených štátoch, kde sa proti dohode postavila i kandidátka 
Demokratickej strany na prezidentku Hillary Clinton, napriek tomu, že bola počas 
zastávania funkcie ministerky zahraničia jednou z jeho hlavných podporovateľov.
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Dohoda o TPP je na svete

► V dňoch 25. až 28. októbra sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva indonézskeho prezidenta Jokowiho v USA, kde sa stretol s 
americkým prezidentom Barackom Obamom. Jokowi sa do Indonézie vrátil s investičnými dohodami vo výške 20 miliárd USD. 
Indonézsky prezident tiež vyjadril záujem Indonézie o neskoršie pripojenie k TPP.

► Napriek snahe guvernéra Okinawy Takeshi Onagu zastaviť výstavbu novej americkej námornej základne v Henoko na severe 
Okinawy, začali na konci októbra prvé práce. Onaga tento krok označil za „extrémny čin tyranie“ zo strany centrálnej vlády, ktorá 
nerešpektuje vôľu obyvateľov Okinawy.

► Neschopnosť indickej vlády odsúdiť vraždu ateistického spisovateľa  M. M. Kalburgiho extrémistickou skupinou vyvolala strach 
o slobodu tlače a prejavu a podnietila protesty spisovateľov proti intolerancii v krajine. Viacero spisovateľov v októbri na protest 
proti vládnej politike vrátilo literárne ocenenia. Obavy sa dotýkajú najmä rastúcej intolerancie zo strany hinduistickej väčšiny, ktorá 
má byť podporovaná i z najvyšších kruhov. 



Kráľovské privítanie Xi Jinpinga vo Veľkej Británii

Smog dusí Juhovýchodnú Áziu
Pálenie lesov v Indonézii spôsobilo znečistenie ovzdušia takých rozmerov, že sa 
hovorí už o „zločine proti ľudskosti“. Smog má na svedomí desiatky mŕtvych, pol 
milióna trpiacich dýchacími ťažkosťami, zavreté školy, zrušené lety a škody viac 
ako 30 mld. dolárov len v samotnej Indonézii. V najzasiahnutejších oblastiach, 
Sumatre a Kalimantane, index znečistenia presiahol 2000, pričom už viac ako 
300 znamená ohrozenie zdravia. Podľa niektorých odhadov tieto požiare denne 
vyprodukujú viac emisií ako celá americká ekonomika. Indonézia je najväčším 
producentom palmového oleja a práve vypaľovanie lesov je najjednoduchšia 
a najrýchlejšia cesta k novým plantážam. Závažné znečistenie ovzdušia sa 
tak pravidelne objavuje každý rok. To vyvoláva hnev okolitých krajín, ktoré sú 
smogom tvrdo zasiahnuté. V Malajzii a Singapure sme tak mohli byť svedkami 
bojkotu indonézskych výrobkov. Súčasnú situáciu ešte zhoršili dlhodobé suchá 
a El Niño. Šesť indonézskych provincií vyhlásilo núdzový stav, na čo vláda 
vyčlenila 30 lietadiel a 22 tisíc vojakov na boj s požiarom a tiež niekoľko lodí pre 
prípadnú evakuáciu. Pomoc vyslali aj Malajzia, Singapur, Austrália a Japonsko.

► Najvyššie politické kreslá v Nepále zmenili držiteľov. Nepálsky parlament zvolil do funkcie prezidenta krajiny Bidhyau Devi 
Bhandariovú, bojovníčku za práva žien, ktorá je historicky prvou ženou v tejto funkcii. Zmena prebehla i na poste premiéra 
Nepálu, kde bol presvedčivo zvolený Khadga Prasad Sharma Oli a v úrade vystriedal svojho hlavného rivala Sushila Koirala.

► Tu Youyou je prvou ženou z Číny, ktorej sa podarilo získať Nobelovu cenu. Získala ju za pomoc pri tvorení lieku proti malárii. 
Zaujímavé a úctyhodné je, že 84-ročná Youyouová nemá medicínsky titul ani doktorát. Jej príbeh sa začal v roku 1969 kedy jej 
Mao Ce-tung dal za úlohu podieľať sa na výskume lieku proti malárii, ktorá Čínu v tom čase sužovala.

► Japonský premiér Shinzo Abe predstavil obmenený kabinet - už tretí od jeho nástupu do funkcie v roku 2012. Na takmer 
polovici ministerských postov došlo k personálnym zmenám. Navyše bol vytvorený nový ministerský post s portfóliom väčšieho 
zapojenia žien do pracovnej sily a zvýšenia pôrodnosti. Abe avizoval, že prioritou nového kabinetu bude väčšie a efektívnejšie 
zameranie sa na ekonomické otázky.

► 5. plénum ústredného výboru Komunistickej strany Číny rokovalo o novom 5-ročnom pláne, prvom od nástupu súčasnej 
garnitúry. Čína upraví svoju politiku plánovanej reprodukcie a umožní všetkým vydatým párom mať dve deti. Päťročnica by mala 
tiež priniesť väčší dôraz na stredoškolské vzdelávanie, zníženie regionálnej chudoby, celoplošné pokrytie sociálneho zabezpečenia v 
dôchodkovom veku a podporu inovácií ako motora čínskej ekonomiky.

► Čínsky rast HDP prvýkrát od roku 2009 nedosiahol 7%. Konkrétne v treťom kvartáli tohto roku rástla ekonomika o 6,9%. Hoci 
turbulencie na akciových trhoch, ktoré začali v júni, slabnú, tlak na ekonomiku je stále silný. Vláda sa ju preto snaží podporovať, 
okrem iných opatrení aj prostredníctvom investícií do infraštruktúry.

Veľká Británia v októbri hostila čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na štvordňovej 
oficiálnej návšteve. Návšteva sa niesla v pompéznom duchu, nakoľko čínsky 
líder bol ubytovaný v Buckinghamskom paláci a jeho program zahrňoval i jazdu 
v pozlátenom koči spolu s anglickou kráľovnou. Počas pobytu v Británii sa 
okrem premiéra Davida Camerona stretol so šéfom britských labouristov Jeremy 
Corbynom a nechýbalo i prijatie u kráľovskej rodiny. Lídri Činy a Británie jednali o 
prehĺbení obchodnej a investičnej spolupráce. Podľa citovaných údajov návšteva 
priniesla 40 miliárd dolárov v rôznych bilaterálnych dohodách. Londýnske City sa 
má stať pilierom internacionalizácie čínskej meny yuan, čo mu spätne napomôže 
k udržaniu pozície globálneho finančného centra. Veľkú pozornosť si vyžiadala 
i dohoda, na základe ktorej sa čínska štátna firma bude podieľať na výstavbe 
jadrovej elektrárne v Somersete. Idylický obraz čínsko-britskej spolupráce sa 
však nepozdáva každému. Kritici zaznievajú vláde jej pasívny postoj v  otázke 
ľudských práv a ich zdanlivé obetovanie ekonomickým záujmom. Zbližovanie 
Londýna, svojho tradičného spojenca, s Pekingom sa nepozdáva ani Washingtonu. 
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Pomalé kroky na ceste k zažehnaniu občianskeho konfliktu v Mjanmarsku

Mjanmarská vláda podpísala dohodu o zložení zbraní s armádami ôsmich rebelských skupín, čo bolo výsledkom vyše dvoch 
rokov jednaní. Napriek tomu, že sedem ďalších skupín dohodu odmietlo podpísať, je táto udalosť dôležitým medzníkom 
v rámci zmiernenia dlhodobo trvajúceho konfliktu v Mjanmarsku. Mjanmarský prezident Thein Sein avizoval, že jeho 
cieľom do budúcnosti je dosiahnutie mieru so všetkými znepriatelenými stranami. Sám sa vyjadril, že dohoda o ukončení 
konfliktu je darom pre budúce generácie. Dohoda prichádza krátko pred prelomovými novembrovými voľbami v krajine. 
Medzinárodné spoločenstvo už v minulosti tlačilo na Mjanmarsko, aby urýchlilo a zefektívnilo proces reforiem a ukončilo 
tak dlhotrvajúci občiansky konflikt. Kritici poukazujú na angažovanosť Číny, ktorá mala údajne ovplyvňovať niektoré 
skupiny rebelov k odmietnutiu dohody. Čína obvinenia popiera a vyhlásila, že víta a podporuje mjanmarský mierový proces.



Voľby v indickom štáte Bihar
V prvej polovici októbra sa v jednom z najchudobnejších indických štátov, Bihar, 
začali parlamentné voľby, ktoré trvajú až do začiatku novembra. Voľby sú skúškou 
pre indického premiéra Narendru Modiho, ktorý svoju volebnú kampaň postavil 
na prísľuboch o väčšej prosperite, nových pracovných miestach pre mladých ľudí a 
podpore farmárov. Všeobecne sa očakáva, že pôjde o tesný súboj, nakoľko proti Modiho 
strane BJP sa sformovala široká koalícia vedená aktuálnym ministerským predsedom 
Nitishom Kumarom a bývalým ministerským predsedom Laloom Prasadom Yadavom. 
Ak Modiho strana voľby vyhrá, bude to pre ňu znamenať značné posilnenie vplyvu 
na federálnej úrovni a taktiež demoralizáciu opozície, ktorá sa doteraz spamätáva 
z prehry vo všeobecných voľbách. Modiho výhra by taktiež posilnila pozíciu jeho 
strany v hornej komore indického parlamentu, kde jej chýba väčšina, a tým pádom by 
indická vláda mohla ľahšie presadzovať zákony týkajúce sa ekonomických reforiem.

Na mimoriadnom kongrese taiwanskej politickej strany Kuomitang rozhodli jej členovia 
drvivou väčšinou o zosadení Hung Hsiu-chua z postu kandidáta na prezidentský 
úrad. Dôvodom boli neuspokojivé výsledky prieskumov verejnej mienky. Hung, 
bývalá hovorkyňa parlamentu, bola prvou ženskou kandidátkou KMT vo voľbách, 
v ktorých sa mala postaviť Tsai Ing-wen, kandidujúcej za opozičnú Demokratickú 
pokrokovú stranu. Niektoré vyjadrenia Hung presadzujúce čoraz bližšie vzťahy s Čínou, 
zdôrazňujúc cieľ zjednotenia, vyvolali pobúrenie a odcudzili tak veľkú časť voličskej 
základne. Nálady verejnosti, najmä mladších voličov, totiž smerujú presne opačným 
smerom a obávajú sa pokračovania zbližovania s Pekingom, naštartovaných súčasným 
prezidentom Ma Ying-jeou. Nespokojnosť s politikou Kuomintangu sa podpísala i pod 
jeho tvrdú porážku v lokálnych voľbách z minulého roka. Hung v pozícii kandidáta 
Kuomintangu nahradil súčasný predseda strany a primátor Nového Taipei, Eric Chu, 
ktorý sa zdá byť bezpečnou voľbou, s vyzývateľkou Tsai ho však čaká neľahký súboj.

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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Deng Xiaoping: A Revolutionary Life
Alexander V. Pantsov and Steven I. Levine

Život otca čínskych reforiem a otvorenia sa svetu bol už obsahom mnohých biografií, nová kniha dua 
autorov však prichádza s prívlastkom „jediný objektívny a kompletný životopis“ Deng Xiaopinga. Či 
sa autorom skutočne podarilo naplniť takto vysoké očakávania už necháme na čitateľov, isté je, že 
čerpali z doteraz nepoužitých sovietskych i čínskych zdrojov. Kniha venuje pozornosť celej životnej 
dráhe čínskeho lídra, od začiatkov jeho politickej kariéry vo Francúzsku a Sovietskom zväze, cez vi-
aceré upadnutia v nemilosť až po spustenie reforiem a neslávne známu rolu v udalostiach z roku 1989. 
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Vojenská výzva USA čínskym nárokom v Juhočínskom mori
Americký torpédoborec USS Lasen preplával okolo Spratlyho ostrovov v oblasti, ktorú 
si Čína nárokuje ako svoje suverénne územie. Podľa amerických úradov bola akcia v 
súlade s medzinárodným právom v rámci práva na slobodu plavby v medzinárodných 
vodách. Pentagon sa vyjadril, že torpédoborec strávil v pásme bližšom ako 12 námorných 
míľ od ostrovov menej ako hodinu, počas ktorej aj vyhotovoval fotografie. Cieľom tohto 
dlhodobo plánovaného kroku bolo uistiť spojencov v regióne, Japonsko, Vietnam 
a Filipíny, že USA nesúhlasia s „jednostrannou snahou Číny meniť situáciu v oblasti” 
budovaním umelých ostrovov. Čína obvinila USA zo „zámernej provokácie“ a vyhlásila, 
že bude odhodlane reagovať. Čínske ministerstvo obrany informovalo, že dve plavidlá, 
torpédoborec a hliadkový čln, varovali americkú loď aby opustila spomínané vody. 
Peking si navyše povolal amerického veľvyslanca, ktorému bolo odkomunikované, 
že USA musia „prestať ohrozovať čínsku suverenitu a bezpečnosť“. Washington sa však 
nechal počuť, že podobné misie pre zaručenie „slobodnej plavby“ sa budú opakovať.  

Kuomintang má nového kandidáta na prezidenta

Zdroj: Wall Street Journal
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