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SEVERNÁ KÓREA •
Severná Kórea vrátila
Spojeným štátom
pozostatky amerických
vojakov zabitých počas
kórejskej vojny. Tento akt,
65 rokov po podpísaní
prímeria, sa odohral v
Soule a bol jedným z
bodov, na ktorých sa
Trump a Kim Jong-un
dohodli na nedávnom
summite v Singapure. Ide
o telá pravdepodobne
55 vojakov. Ich
identifikácia môže trvať
aj roky, nakoľko môže
ísť o pozostatky aj
neamerických vojakov. (ss)

MALAJZIA •
V Malajzii zatkli bývalého
predsedu vlády Najiba
Razaka. Expremiér bol
zatknutý v súvislosti s
údajnou spreneverou
prostriedkov štátneho
rozvojového fondu. Americké
ministerstvo spravodlivosti
uvádza, že Razak, jeho
rodina a spolupracovníci
spreneverili prostredníctvom
amerických finančných
inštitúcií minimálne 4,5
miliárd dolárov. Zároveň 731
miliónov dolárov údajne
skončilo na osobnom
účte Razaka. Expremiér sa
obvineniam bráni a označuje
ich za politicky motivované.
Pre novú malajzijskú vládu
bude proces s Razakom
testom spravodlivosti a
transparentnosti v krajine.
(bv)

Čína v Európe
Filip Šebok

Júl sa v otázke vzťahov Číny a Európy niesol v duchu dvoch dôležitých summitov –
stretnutia lídrov 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny v Sofii a následnému
summitu EÚ a Číny v Pekingu. Summity zdôraznili rastúcu komplexitu vzťahov medzi
Čínou a „starým kontinentom”, ktoré navyše naberajú nové dimenzie v súvislosti s krízou
transatlantických vzťahov a tradičného usporiadania svetového poriadku.
Summit mechanizmu 16+1 v Sofii napriek tradičnej pozitívnej rétorike nepriniesol
žiadny zásadný pokrok a potvrdil stagnáciu kooperačnej platformy. Tá sa od svojho vzniku
neustále drží v rovine veľkých očakávaní, ktoré sa však predovšetkým vo veci ekonomickej
spolupráce nepretavujú v realitu. Pôvodný cieľ dosiahnuť do roku 2015 100 miliárd dolárov
v hodnote vzájomného obchodu nebol dodnes naplnený. Čínske investície napriek
bombastickým sľubom naďalej predstavujú mizivé percento celkového objemu
zahraničných investícií v krajinách SVE. Tie navyše bez rozdielu s Čínou vedú nemalé
obchodné deficity, zatiaľ čo prístup ich výrobkov na čínsky trh stále čelí výrazným
prekážkam.

Zatiaľ čo na jednej strane čelí Čína nenaplneným očakávaniam, v Bruseli formát 16+1
naďalej vyvoláva obavy zo snahy Pekingu aplikovať v Európe politiku rozdeľuj a panuj.
Napriek čínskym tvrdeniam, že čínska iniciatíva napomáha jednote EÚ, sa obavy Bruselu
naopak čoraz zvyšujú. Prispieva k nim i nárast povedomia o možných bezpečnostných
rizikách spojených so vstupom čínskeho kapitálu do citlivých odvetví ekonomík EÚ.
Napriek tomu geopolitické poryvy ponúkajú i priestor pre bližšiu spoluprácu EÚ a
Číny. To do určitej miery potvrdil práve pekinský summit. V kontexte Trumpom uvalených
cieľ, ktoré zasiahli tak EÚ ako Čínu, sa obe strany vyjadrili za podporu multilaterálneho
obchodného systému zastrešeného WTO a odmietli protekcionizmus a unilaterálne kroky
v obchodnej politike. Brusel má samozrejme voči čínskej obchodnej politike vlastné
výhrady a v princípe súhlasí s dôvodmi ktoré viedli Trumpovu administratívu k prijatiu
proti-čínskych opatrení. Avšak radikálne riešenie Washingtonu a zásah, ktorý tak uštedril
svetovému obchodnému poriadku, už EÚ vníma s nevôľou. Ako navyše dokázal júlový
summit NATO, trhliny sa objavujú i v samotných základoch atlantického partnerstva. Či EÚ
s Čínou dokážu spolupracovať ako skutoční strategickí partneri ešte samozrejme nie je na
porade dna. V situácii geopolitických pohybov však vzájomné vzťahy naberajú na
dôležitosti a otvárajú sa tak nové perspektívy.

LIU XIA NA SLOBODE

Umelkyňa Liu Xia, vdova po laureátovi Nobelovej ceny
za mier Liu Xiabovi, opustila minulý mesiac Čínu a
odcestovala do Nemecka. Jej prenasledovanie a nezákonné
zadržiavanie zo strany čínskych autorít konečne skončilo takmer rok po predčasnej a nedôstojnej smrti jej manžela
Liu Xiaoba. Liu Xia nikdy neprestala brániť jej neprávom
odsúdeného manžela, za čo bola kruto potrestaná. Žila
v domácom väzení od roku 2010, kedy Liu Xiaobo získal
Nobelovú cenu za mier. Bola prísne sledovaná štátnymi
bezpečnostnými agentmi a prístup k nej mali len jej najbližší
priatelia telefonicky, aj to v obmedzených možnostiach.
V apríli, Liu Xia počas telefonátu s jej priateľom a
spisovateľom v exile povedala, že je pripravená umrieť v
domácom väzení. Hrozivá nahrávka tohto telefonátu bola
zverejnená v máji 2018. (kk)

LGBT PRÁVA V HONG KONGU
Rozhodnutie Konečného odvolávacieho súdu v Hong Kongu potvrdilo
nezákonnosť zamietnutia žiadosti o partnerské víza žene, ktorá žije
v partnerskom vzťahu rovnakého pohlavia. Rozsudok je míľnikom
pre Hong Kong ako i celú Áziu, keďže uznáva, že páry rovnakého
pohlavia, ktoré legálne uzatvoirli manželstvo alebo občanseho
partnertstvov zahraničí, majú mať možnosť žiť so svojimi partnermi
rovnakým spôsobom ako páry opačného pohlavia. Rozsudok potvrdil,
že odopieranie partnerských práv pre páry rovnakého pohlavia je
diskriminačné aj napriek tomu, že v Hong Kongu manželstvá rovnakého
pohlavia ešte nie sú uznané. Žena známa pod iniciálami “QT” prišla do
Hong Kongu so svojou partnerkou, avšak partnerské vízum jej bolo
zamietnuté napriek tomu, že pár vstúpil do občianskeho partnerstva
v Spojenom kráľovstve. Zahraničný partner alebo partnerka, ktorému
nie je udelené partnerské vízum, môže zostať v Hongkongu len
obmedzený čas na základe turistických víz a nemôže legálne pracovať
ani užívať iné výhody, na ktoré majú obyvatelia bežne nárok, ako
napríklad získanie trvalého pobytu alebo využívanie dotovanej
zdravotnej starostlivosti vo verejných nemocniciach. (kk)
USA/ČÍNA/TAIWAN •
Americké letecké společnosti United, Delta a American
Airlines přestaly uvádět Taiwan jako jednu z možných
destinací. Ostrov, jenž Čínská lidová republika označuje
za jednu ze svých provincií, lze dohledat pod kódem
města Taipei. Ke změně názvu došlo i u jiných dopravců
na základě čínského požadavku, aby byl Tiawan, Tibet
nebo i města Hong Kong a Macao označovány za součást
čínského území. Američtí letečtí dopravci tímto krokem
podle svých slov stejně jako další aerolinky jednoduše
respektují pravidla zemí, v nichž působí. (kd)

stav,
BANGLADÉŠ
a preto keby
•
to zákon dovoľoval, prikázal by
polícii,
Ázijskáaby
rozvojová
strieľala drogových
banka schválila
dílerov grant v hodnote
100 miliónov dolárov určený na rozvoj infraštruktúry
v utečeneckých táboroch pre etnikum Rohingov v
Bangladéši. Na juhu Bangladéša v súčasnosti pobýva
vyše 700 tisíc rohingských utečencov. Tí utiekli zo
susedného Mjanmarska, kde dlhodobo čelia násilnému
prenasledovaniu. Finančné zdroje budú smerovať do
rozvoja základnej infraštruktúry, ktorá má napomôcť
zlepšeniu hygieny, zabrániť šíreniu chorôb či zlepšiť
ochranu pred prírodnými katastrofami. (fš)

VÝSLEDKY VOLEB V PÁKISTANU
V Pákistánu proběhly volby do Národního shromáždění.
Voliči rozhodovali mezi stranou bývalého premiéra Nawaze
Sharifa, jenž byl nedávno za korupci odsouzen k deseti letům
vězení, Pákistánskou muslimskou ligou - Nawaz (PML-N), a
stranou vedenou bývalým hráčem kriketu Imranem Khanem,
Hnutím za spravedlnost (PTI). Právě Khan se stal vítězem
voleb, které sám označil za nejférovější v historii země. V
kontrastu s jeho prohlášením pozorovatelé Evropské unie
uvedli, že volby ani předvolební kampaně neprobíhaly
formou férové soutěže. Současný předseda PML-N Hamza
Shahbaz Sharif volby označil za zmanipulované a výsledky
odmítl uznat již před začátkem sčítání hlasů. Poukazoval
zejména na ovlivňování voleb ve prospěch Khanova hnutí
pákistánskou armádou, která se dlouhodobě podílela na
vládě již od vzniku Pákistánu v roce 1947. Hnutí PTI takové
nařčení odmítlo. Khanova strana nakonec získala 114 míst v
Národním shromáždění. Do zformování většinové vlády mu
chybí dalších 23 míst, bude proto muset utvořit koalici. (kd)

EÚ-JAPONSKO: DOHODA O VOĽNOM OBCHODE

SEVERNÁ KÓREA •
Podľa námestníka generálneho
tajomníka OSN pre humanitárne
záležitosti Marka Lowcocka, ktorý
začiatkom júla navštívil Severnú
Kóreu, približne každé piate
dieťa v krajine trpí podvýživou.
Jedná sa pritom o prvú podobnú
návštevu od roku 2011. Vo videu
zverejnenom na jeho oficiálnom
účte na Twitteri, Lowcock hovorí
o zlej situácii vo vidieckych
oblastiach krajiny, ktoré sa trápia s
nedostatkom pitnej vody. Situácia
je takisto zlá v nemocniciach,
v ktorých chýbajú lieky a
vybavenie, kvôli čomu nemôžu
poskytovať dostatočnú zdravotnú
starostlivosť. (mh)

Európska únia podpísala s Japonskom svoju doteraz najväčšiu dohodu o voľnom obchode. Dohoda odstráni takmer všetky clá vo vzájomnom obchode a zahŕňa takmer
tretinu globálneho hrubého domáceho produktu a 600 miliónov ľudí. Podpísanie
dohody prichádza v čase obáv z opatrení amerického prezidenta Donalda Trumpa,
ktorý tento rok už zaviedol nové clá na dovoz ocele, hliníka a vybraného čínskeho
tovaru. Firmy z EÚ v súčasnosti vyvážajú do Japonska služby a tovar v hodnote takmer 100 miliárd eur ročne. Jednou z najdôležitejších položiek sú mliečne výrobky.
Japonsko exportuje do EÚ hlavne autá. Cieľom dohody je aj podporiť hospodársky
rast, tvorbu pracovných miest a odstránenie niektorých prekážok vo vzájomnom obchode. Bude sa to týkať napríklad automobilového priemyslu, kde obe strany budú
dodržiavať rovnaké medzinárodné normy týkajúce sa ochrany životného prostredia a bezpečnosti výrobkov. Automobily sa tak nebudú musieť pri exporte znovu
certifikovať a tým sa zjednoduší vývoz. (ss)

ČÍNSKO-AMERICKÁ OBCHODNÁ VOJNA

Júl priniesol pomerne hektický vývoj v americko-čínskej obchodnej vojne, o ktorej začali svetové médiá hovoriť po
tom ako 6. júla začala Trumpova administratíva implementovať prvú vlnu ciel na Čínske importy v hodnote 34 miliárd
dolárov. Ešte v ten istý deň Čína zaviedla odvetné clá na 545 amerických produktov. Americkú politiku pritom v zápätí
odsúdili nielen svetoví lídri, ale aj tradiční spojenci Republikánov v Spojených štátoch ako Americká obchodná komora.
Už o niekoľko dní neskôr Trump oznámil, že USA uvalia ďalšie clá na dovoz čínskeho tovaru. Malo by ísť o zavedenie
10-percentných ciel na čínsky dovoz vo výške 200 miliárd dolárov, ktorý sa bude týkať aj bežného tovaru, ako je nábytok
či kabelky. Čínsky minister obchodu zároveň oznámil, že Čína príjme odvetné opatrenia. Zároveň podala sťažnosť
vo Svetovej obchodnej organizácii. Koncom mesiaca Trump napriek varovaniu niektorých republikánskych politikov a
podnikateľov oznámil, že plánuje zaviesť 25-percentné clo na dovoz áut zo zahraničia v celkovej hodnote okolo 200
miliárd dolárov. Protekcionizmus Trumpovej administratívy pritom nekritizuje len Čína, ale aj samotní americkí spojenci
a Svetová obchodná organizácia. Obchodné spory, ktoré v júli eskalovali podľa šéfa WTO Roberta Azeveda ohrozujú
globálnu ekonomiku. (mh)

Cyber New

UKRADNUTÉ ZRAVOTNÉ ZÁZNAMY

Hackeri, ktorí v dňoch medzi 27. júnom a 4. júlom prostredníctvom
kybernetického útoku získali prístup do jednej z vládnych databáz, ukradli
osobné údaje približne štvrtiny obyvateľov Singapuru, teda viac než 1,5
milióna obyvateľov. Útočníci sa k údajom dostali za pomoci malwaru, ktorým
infikovali počítač patriaci SingHealth, jednej z dvoch hlavných štátnych
inštitúcií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Získali tak prístup k menám
a adresám pacientov, ktorí navštívili nemocnice v období medzi 1. májom
2015 až 4. júlom tohto roku, a v niektorých prípadoch aj k záznamom
o ambulantne podávaných liekoch, nie však k samotným zdravotným
záznamom. Hackeri sa počas útoku dostali aj k osobným údajom premiéra
Lee Hsien Loonga. Podľa slov singapurského ministra zdravotníctva Gan
Kim Yonga sa útočníci opakovane zameriavali práve na osobné údaje a
lekárske záznamy premiéra Lee Hsien Loonga, ktorý v minulosti už dvakrát
zvíťazil nad rakovinou. Našťastie neboli pri útoku pozmenené ani zmazané
žiadne z ukradnutých dát. SingHealth v snahe zabrániť ďalšiemu útoku
dočasne zamedzila prístup na internet všetkým svojim zamestnancom. (ľb)

Business News APPLE INVESTUJE DO ČISTEJ ENERGIE

ŠAmerická spoločnosť Apple oznámila založenie fondu vo výške 300 miliónov
amerických dolárov určeného na investície do obnoviteľných zdrojov energie
v Číne. Investície by mali priniesť viac ako 1 gigawatt obnoviteľnej energie, čo
by znamenalo pokrytie potrieb až milióna čínskych domácností. Iniciatívu Apple
prezentuje ako svoj príspevok k riešeniu globálneho problému klimatických
zmien. Prichádza po tom, čo americký gigant v apríli oznámil, že jeho zariadenia
po celom svete sú napájané len obnoviteľnou energiou. Okrem Apple sa na
fonde podieľa i desať jeho dodávateľských firiem. Kroky Apple odrážajú i priority
čínskej vlády. Peking v záujme riešenia environmentálnych problémov zavelil za
obrovské investície do obnoviteľných energií a v tejto oblasti je bezkonkurenčným
svetovým lídrom.(fš)
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