
Šírime odborné vedomosti o Ázii

 

 

•  Ujgurovia

•  Rozkol v KSČ?

•  Salvador prerušil 
styky s Taiwanom

•  Diskriminácia v 
Japonsku

•  Zdravotné poistenie 
v Indii

•  Činske 
bezpečnostné 
firmy

•  Flash News

•  Cyber News

•  Business News

INSTITUTE OF ASIAN STUDIES

ASIAN
NEWSLETTER

  August 2018

https://www.facebook.com/IAStudies/%3Ffref%3Dts
http://www.facebook.com/IAStudies/
http://www.asian.sk/
https://twitter.com/IAS_Slovakia


V priebehu augusta sa Čína dostala pod kritiku západných vlád, ľudskoprávnych aktivistov 
a OSN, ktorí kritizovali čínske zaobchádzanie s moslimskou menšinou Ujgurov žijúcich na 
západe krajiny v provincii Xinjiang. Satelitné snímky začiatkom mesiaca odhalili expanziu 
tzv. „reedukačných zariadení“, kde je podľa rôznych zdrojov umiestnených od 1 do 3 
miliónov Ujgurov a Kazachov vyznávajúcich islam. Podľa výpovedí bývalých väzňov sú 
Moslimovia v týchto centrách vystavení fyzickému a psychickému násiliu s cieľom zrieknuť 
sa svojej viery a prisahať lojalitu k vládnucej komunistickej strane. Podľa odhadov Adriana 
Zenza z Európskej školy kultúry a teológie v Berlíne, ktorý analyzoval verejné zákazky, 
Čína investovala viac ako 100 miliónov dolárov do výstavby 78 zariadení naprieč provinciou 
Xinjiang. Celkový počet zariadení však podľa Zenza presahuje tisíc.

Rozsah expanzie detenčného systému je jasne viditeľný vo veľkých mestách Xinjiangu 
ako Urumqi či Kashgar, kde sú opustené celé štvrte s domami oblepenými policajnou 
páskou. Podobná situácia je aj na vidieku. Moslimovia zasiahnutí deportáciami sa 
donedávna báli o systéme detenčných centier hovoriť zo strachu o svoju rodinu.  
No v súčasnosti podľa nich rozsah zaktnutí dosiahol takú mieru, kde už nie je viac koho 
ochraňovať. Viacerí príbuzní hovorili aj o smrti svojich blízkych za múrami táborov. 

Čína spočiatku existenciu zariadení odmietala s argumentom, že ide o falošné správy 
západných médií. Avšak v auguste Hu Lianhe, ktorý je  zodpovedný za čínsku politiku 
menšín, pre OSN prvýkrát ich existenciu  priznal s vysvetlením, že ide o reedukačné 
zariadenia pre drobných kriminálnikov. Diskrimináciu moslimov na základe ich 
vierovyznania odmietol. Výpovede bývalých trestancov a expertov, či satelitné snímky 
však hovoria o cýstavbe táborov opak.

Čínska provincia Xinjiang s ujgurskou väčšinou sa dlhodobo potýka so zvýšenou 
kriminalitou. Oficiálne je na odvedenie používaný protiteroristický zákon z roku 2015, 
ktorý kriminalizuje prejavy viery ako denná modlitba, brada či pôst počas ramadánu. 
Podľa Číny ide o prirodzenú reakciu na rastúci terorizmus.

Koncentračné tábory pre Ujgurov

KÓREJSKÝ POLOSTROV • 
Od 20. do 26. augusta sa  
v turistickom rezorte  
v Diamantových horách  
(Mt. Kumgang) konalo 
stretnutie rozdelených rodín 
z Južnej a Severnej Kórey. 
Stretnutie absolvovalo spolu 
necelých 500 ľudí z oboch 
strán. Životné príbehy boli 
veľmi emotívne, väčšina 
účastníkov sa nevidela viac 
ako 68 rokov. Samotné 
stretnutie bolo možné vďaka 
zmierneniu  
v medzikórejských vzťahoch, 
ktoré prinieslo dva summity 
a prípravu tretieho. (lh)

MALAJZIA • 
Nová malajzijská 
vláda zastavila činnosť 
protiteroristického 
centra podporovaného 
Saudskou Arábiou. 
Elity následne neuviedli 
žiadne odôvodnenie. 
Protiteroristické centrum 
bolo otvorené minulý rok 
počas návštevy saudského 
kráľa Salmána. Inštitúcia 
mala pritiahnuť expertov 
a rôznych odborníkov na 
problematiku extrémizmu 
a terorizmu. V časoch 
vlády bývalého premiéra 
Razaka vyvstávali obavy 
z rastúceho vplyvu 
saudského wahhábizmu 
v Malajzii. (bv)

Michal Hudec



Salvador přerušil diplomatické styky s Čínskou republikou na 
Taiwanu a oficiálně uznal Čínsku lidovou republiku. Tento rok 
se jedná již o třetí zemi, jež se přiklonila k Pekingu a vztahy 
s Taipei přerušila – v květnu tak již učinily Burkina Faso  
a Dominikánská republika. Taipei za rozhodnutím Salvadoru vidí 
pekingskou „dolarovou politiku“ a pokračování snahy vyvolat 
na ostrov nátlak. ČLR se totiž skrz finanční pomoc a investice 
snaží přimět státy, které uznávají Taiwan, k diplomatickému 
obratu směrem k Pekingu. Taiwanské ministerstvo zahraničních 
věcí uvedlo, že Salvador požadoval od ostrova „masivní finanční 
pomoc”, čemuž Taipei nebyla schopna vyhovět. Středoamerický 
stát v nově navázaných vztazích s Čínou vidí „velké příležitosti 
a výhody” mimo jiného v oblasti obchodu. Nyní tak zbývá jen 
17 zemí, které Taiwan oficiálně uznávají jako stát – většinou se 
jedná o malé země Jižní Ameriky a Pacifiku jako například Belize 
nebo Nauru. (kd)

stav, a preto keby to zákon dovoľoval, prikázal by 
polícii, aby strieľala drogových dílerov

SALVÁDOR PRERUŠIL STYKY S TAIWANOM

V dôsledku vyhrotených obchodných vzťahov medzi Čínou a USA je napätie 
citeľné aj v samotných kruhoch čínskej komunistickej strany. Kritika sa 
údajne obracia i na najbližších spolupracovníkov prezidenta Xi Jinpinga. 
Pochybnostiam v rámci strany má čeliť naprílad Xiho vedúci ideológ  
a stratég Wang Huning. Podľa kritikov mal Wang spolu s prezidentom 
vytvoriť nacionalistický obraz Číny, ktorý má provokovať USA.  
To nevytvára priaznivé prostredie pre utlmenie obchodných sporov. 
Čína a USA na seba už mesiace vzájomne uvaľujú obchodné clá  
a každodenne sa vyhrážajú novými protiopatreniami. Časť predstaviteľov 
komunistickej strany je údajne názoru, že čínske vedenie nezvláda 
dobre situáciu a ani v priebehu mesiacov sa mu nepodarilo zmierniť 
napätie s Trumpovou vládou. Niektorí akademici zároveň poukazujú 
na súčasné správanie Číny. Tá sa snaží aktívne naplniť svoj ekonomický 
megaprojekt Novej hodvábnej cesty a zároveň vedie nekompromisnú 
politiku voči Taiwanu a Juhočínskemu moru. Časť čínskych straníkov 
má údajne pochybnosti, či asertívna cesta zvolená Xiho najbližšími 
spolupracovníkmi skutočne prináša želané ovocie. (bv)

ROZKOL V KOMUNISTICKEJ STRANE ČÍNY

ČÍNA • 
Tisíce moslimov z etnickej menšiny Hui demonštrovali  
v čínskej autonómnej oblasti Ningxia proti plánom 
zbúrať novo postavenú mešitu. Stavba, na ktorú sa 
zložili sami veriaci, podľa miestnych úradov nedostala 
potrebné povolenia. Aj keď sú Huiovia oproti ich 
ujgurským spoluveriacim relatívne dobre integrovaní do 
čínskej spoločnosti, v rámci silnejúcej štátnej kontroly 
nad náboženstvami taktiež čelia rastúcim prekážkam pri 
vyznávaní svojej viery. (fš)

BANGLADÉŠ • 
Bangladéšska vláda prisľúbila zavedenie trestu smrti za 
zabitie vyvolané úmyselnou dopravnou nehodou. Cieľom 
tohto kroku bolo potlačiť demonštrácie vyzývajúce 
na lepšiu bezpečnosť cestnej premávky. Protestujúce 
desaťtisíce študentov vysokých a stredných škôl 
paralyzovali hlavné mesto Dháka. Protest bol reakciou na 
udalosti z 29. júla, kedy autobus prekračujúci povolenú 
rýchlosť zabil dvoch teenagerov. Vláda na protesty sprvoti 
odpovedala slzným plynom a gumovými nábojmi. (tb)



Na prestížnej zdravotníckej univerzite v Tokiu bol odhalený 
škandál ohľadom manipulácie prijímačiek v neprospech 
ženských uchádzačiek. Tým boli niekoľko rokov systematicky 
znižované dosiahnuté výsledky o 10 až 20 percent v snahe 
obmedziť počet študentiek na univerzite. Príčinou tohto 
konania bolo, že ženy údajne kvôli zakladaniu rodiny často 
zanachávajú zdravotnícku kariéru. Otázky na rodinné 
plány uchádzačiek boli navyše i bežnou súčasťou ústnych 
pohovorov. Tento prípad potvrdzuje, že ženám sa v prístupe 
k vzdelaniu, na trhu práce, či celkovo v spoločnosti naďalej 
nedostáva rovnakému zaobchádzaniu. V poslednom rebríčku 
rodovej rovnosti skončilo Japonsko až na 114. mieste. 
Neutešená situácia v otázke postavenia žien je už dlhšie  
i politickou témou. Premiér Shinzo Abe označuje zlepšenie 
postavenia žien za jednu z jeho priorít. Pokrok je však pomalý 
a naráža na zkostnatelé kultúrne stereotypy. (fš)

JAPONSKO: DISKRIMINÁCIA MEDIČIEK

ČÍNA • 
Čínsky fyzik, profesor a aktivista 
Sun Wenguang bol počas živého 
televízneho vysielania z vlastného 
domu odvedený políciou. 
Rozhovor s redaktorom Voice of 
America bol prerušený políciou, 
ktorá vnikla do profesorovho 
domu v meste Jinan a zastavila 
živé vysielanie. 84-ročný Sun už 
v minulosti otvorene kritizoval 
čínsku vládu. Jeho posledné slová 
pred vynúteným zastavením 
vysielania boli: “Ešte stále mám 
právo na slobodu prejavu.” 
Policajný zásah voči významnému 
vedcovi je príkladom narastúcich 
útokov čínskych orgánov na 
slobodu prejavu. (kk)

Podľa najnovšieho vyhlásenia indického premiéra Narendra Modiho krajina poskytne 
zdravotné poistenie viac ako 100 miliónom rodinám, aby tak mali prístup ku  
kvalitnej zdravotnej starostlivosti. V roku 2017 Svetová zdravotnícka organizácia  
zistila, že výdavky na zdravotnú starostlivosť priviedli viac ako 52 miliónov ľudí  
v krajine pod hranicu chudoby. Tento ťah so zdravotným poistením prichádza  
v období pred blížiacimi sa voľbami a plán známy ako “Modicare” by mal zahŕňať 
viac ako 500 miliónov obyvateľov. Podľa Modiho pozícia Indie vo svetovej ekonomike  
stúpa a nazýva ju “spiacim slonon”, ktorý sa prebúdza. O 8 mesiacov prebehnú  
v krajine voľby, a Modiho kampaň sa zameriava hlavne na vidiek - kde žije až 68 %  
z 1,3 miliárd obyvateľov. Modi vo svojom vyhlásení spomenul úspechy svojej vlády pri 
poskytovaní ubytovania, zdravotnej starostlivosti a čistej pitnej vody najchudobnejším, 
ako aj boj proti korupcii a daňovú reformu. (ss)

ZDRAVOTNÉ POISTENIE V INDII



Podľa nemeckého think tanku Merics sa s rastúcou úlohou Číny na medzinárodnej 
scéne, tak obchodnou ako aj politickou, sa začala internacionalizácia 
súkromných bezpečnostných firiem. Ich úlohou je pôsobiť tam, kde čínske 
štátne bezpečnostné zložky nemôžu. Keďže zahraničné pôsobenie Čínskej 
ľudovej oslobodeneckej armády by mohlo ohroziť čínsku reputáciu, tak rastie 
dopyt po súkromných bezpečnostných spoločnostiach. Okrem toho iniciatíva 
Novej hodvábnej cesty pôsobí ako katalyzátor v procese internacionalizácie 
týchto podnikov. Iniciatíva prechádza cez niekoľko nestabilných krajín,  
v ktorých je vysoké bezpečnostné riziko pre čínskych občanov a firmy. 
Tieto firmy sa starajú napríklad o bezpečnosť elektrárne v Iraku, rozvoja 
infraštruktúry v Pakistane, alebo ťažby ropy v Sudáne. Medzinárodné 
aktivity čínskych súkromných bezpečnostných podnikov sú vo veľkej miere 
bez vnútroštátnej a medzinárodnoprávnej regulácie. Riziko ich pôsobenia 
spočíva v tom, že akékoľvek chyby môžu naštrbiť medzinárodnú reputáciu 
Číny a tým priamo ohroziť jej hlavný cieľ - stať sa svetovou veľmocou do 
roku 2049. (tb)

Online denník The Intercept zverejnil, že spoločnosť Google vyvíja 
vyhľadávač, ktorý by mal spĺňať extrémne prísne pravidlá čínskej cenzúry. 
Nový projekt Googlu je zatiaľ známy pod označením Dragonfly (vážka). 
Jeho spustením by Google získal opäť prístup na čínsky trh, z ktorého sa 
stiahol v 2010 v dôsledku silnejúcej cenzúry. Najväčší internetový vyhľadávač 
na svete si za to vyslúžil kritiku ľudskoprávnych organizácii. Podľa nich 
Google poruší právo na slobodu prejavu na internete a právo na získavanie 
informácií, pričom postaví finančný zisk pred ľudské práva. Otázkou zatiaľ 
zostáva, aké opatrenia spoločnosť podnikne na zabezpečenie ochrany 
osobných údajov svojim užívateľom. Zatiaľ zostáva otázne ako by sa 
Google v prípade spustenia vyhľadávača zachoval v situácii, keby ho čínska 
vláda požiadala o prístup k osobným údajom svojich užívateľov. (kk)

Business News   SAMSUNG V PROBLÉMOCH
Svetová jednotka vo výrobe smartfónov, kórejský producent Samsung, stagnuje 
na svetovom trhu. Predaje telefónov oproti druhému kvartálu minulého roka klesli 
o vyše 10 %. Hlavným faktorom poklesu je rastúca konkurencia na globálnom 
trhu. Čínsky konkurenti totiž trhajú rekordy. Spoločnosť Huawei vykázala nárast 
predaja o 40 % a stala sa svetovou dvojkou vo výrobe smartfónov. Americký 
gigant Apple sa tak prepadol na tretie miesto. S cieľom zlepšiť situáciu a zvýšiť 
predaj, Samsung oznámil snahu vylepšiť svoju konkurencieschopnosť a efektivitu 
riadenia svojich aktivít. Nasledujúce obdobie kórejský producent taktiež plánuje 
investovať 180 biliónov wonov (139 miliárd eur) na vývoj polovodičov a displejov. 
Spoločnosť je tiež odhodlaná investovať do rozvoja umelej inteligencia, vývoja 
5G site či biofarmaceutických výrobkov. (mm)

ČÍNSKE SÚKROMNÉ BEZPEČNOSTNÉ FIRMY
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