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Šírime odborné vedomosti o Ázii

ČÍNA •
Prezident Interpolu Meng
Hongwei rezignoval po
tom, čo bol pri ceste
do Číny zatknutý v
protikorupčnej kampani
Xi Jinpinga. Meng
bol zároveň čínskym
viceministrom pre verejnú
bezpečnosť. Predtým
ako na svojej ceste do
Číny koncom septembra
zmizol, stihol ešte poslať
svojej manželke emotikon
noža. Táto udalosť môže
mať vplyv na budúcnosť
potenciálnych čínskych
predstaviteľov vo vysokých
pozíciach medzinárodných
organizáciách. (dk)

MALDIVY •
Maldivský súd oslobodil
opozičného lídra Qasima
Ibrahima po tom, čo bol
odsúdený súdom nižšieho
stupňa za úplatkárstvo.
Najvyšší súd po prerokovaní
odvolania vyhlásil, že v
prípade jeho predošlého
odsúdenia došlo k procesným
chybám zo strany trestného
súdu. Ibrahim bol pôvodne
odsúdený na viac než tri roky
odňatia slobody po tom, čo
sa spojil s opozíciou v snahe
o zosadenie prezidenta
Yameena Abdula Gayooma.
Bol obvinený z toho, že
sa ponúkol financovať
volebné kampane vládnych
zákonodarcov výmenou
za podporu opozície pri
hlasovaní o vyslovení
nedôvery predsedovi
parlamentu. (ľb)

Nová éra pro
čínsko-japonske vztahy?
Klára Dubravčíková
Japonský premiér Shinzo Abe se v rámci třídenní návštěvy Pekingu setkal se svým
protějškem, Li Keqiangem, a s nejvyšším představitelem Číny, Xi Jinpingem. Pro předsedu
vlády Japonska se jednalo o první oficiální návštěvu Číny od roku 2012, kdy se vztahy
obou zemí ochladily v důsledku vyvrcholení dlouholetých územních sporů o ostrovy
Senkaku/Diaoyu ve Východočínském moři.
Letošní setkání nejvyšších představitelů obou zemí přichází v době, kdy tempo čínské
ekonomiky zpomaluje a Peking čelí hrozbě obchodní války s Washingtonem. Obavy z
protekcionistické politiky Donalda Trumpa sdílí i Tokio. Obě země proto usilují i o posílení
spolupráce v oblasti obchodu.
Zatímco japonského premiéra v Pekingu doprovázelo na 500 obchodních zástupců
doufajících v podepsání výhodných dohod o vstupu na čínský trh, Čína doufající v přilákání
japonských investic projevila zájem o japonské technologie. Obě země se vyjádřily pro
usnadnění obchodu – shodly se na podpoře Čínou navržené dohody o volném obchodu
se státy jihovýchodní Asie, takzvaného Regionálního ekonomického partnerství, a
podepsaly širokou škálu dohod v oblasti financí, inovací i trhu s cennými papíry.
Představitelé obou asijských států se vyjádřili pro upevňování vzájemných vztahů a
podporu bezcelního obchodního styku. Shinzo Abe setkání označil za vstup do „nové éry
japonsko-čínských bilaterálních vztahů“. Čínský prezident Xi se vyjádřil obdobně, když
uvedl, že by se vztahy obou zemí měly pohybovat „novým historickým směrem“. Li
Keqiang také potvrdil, že Čína je ochotna normalizovat a posílit své vztahy s Japonskem
a také spolupracovat v zajištění bezpečnosti v regionu a v otázce jaderného odzbrojení
Korejského poloostrova.
Obě země však stále zůstávají rivaly, a to zejména pokud se jedná o vliv ve státech
jihovýchodní Asie, kde Peking ve velkém investuje a Tokio nechce pokulhávat. I proto se
rozhodlo spolupracovat s Čínou v rámci projektu „nové Hedvábné stezky“ (One Belt One
Road), který vnímá jako snahu Pekingu posílit svůj vliv za čínskými hranicemi. Japonsko by
totiž nerado přišlo o jakékoli výhody, které se mu v rámci čínského gigantického projektu
mohou naskytnout. Zároveň však usiluje o prosazování vlastní politiky prostřednictvím
takzvané „svobodné a otevřené indo-tichomořské strategie“. Sblížení Číny a Japonska lze
tedy vnímat jako vzájemnou potřebu, nikoli jako překonání dlouholeté nevraživosti.

Čína a ASEAN: Námorné cvičenie v Juhočínskom mori
Čína a ASEAN uskutočnili svoje prvé spoločné námorné cvičenie.
Peking sa zameriava na posilnenie regionálnych vojenských väzieb
a tým konfrontuje rastúcu rivalitu voči USA v spornom Juhočínskom
mori. Šesťdňové námorné cvičenie Číny a krajín ASEAN-u sa začalo
22. októbra. Zapojili sa do neho námorné sily všetkých 10 členov
Združenia národov juhovýchodnej Ázie. Podľa čínskeho viceadmirála
Yuana Yubaia je spoločné cvičenie významným krokom smerom
k budovaniu regionálnej bezpečnosti, spolupráce a vzájomnej dôvery.
Toto cvičenie bolo prvýkrát navrhnuté na stretnutí ministrov obrany
Číny a krajín ASEAN-u v roku 2015. Vychádzalo z obavy, že napätie
medzi USA a ČĽR v oblasti obchodu a Juhočínskeho mora by mohlo
postihnúť juhovýchodnú Áziu, kde štyri členské štáty ASEAN-u
(Malajzia, Vietnam, Brunej a Filipíny) si podobne ako Čína robia nároky
na časť mora. Na nedávnom stretnutí ministrov obrany v Singapure
sa ASEAN a USA dohodli na príprave podobných spoločných cvičení
v budúcom roku. (žz)

Kórejský polostrov: Demilitarizácia Pchanmundžomu

Severná a Južná Kórea dokončili proces odzbrojenia Spoločnej bezpečnostnej
oblasti známej aj ako mierová dedina Pchanmundžom. Z územia boli odstránené
zbrane, munícia a strážne stanovištia. Oba štáty si na území môžu ponechať 35
neozbrojených zložiek, ktoré budú miesto spravovať. V demilitarizovanej zóne
boli taktiež odstránené pozemné míny a autority predpokladajú, že oblasť bude
v blízkej budúcnosti sprístupnená turistom. Spoločná bezpečnostná oblasť je
považovaná za jednu z najnebezpečnejších hraníc na svete. Demilitarizovaná zóna
nesie v rámci konfliktu na Kórejskom polostrove značnú dôležitosť. Je miestom
mnohých násilných stretov medzi znepriatelenými stranami, ale aj ohniskom
niekoľkých diplomatických a mierových iniciatív. Odzbrojovacie kroky prichádzajú
v období priateľskejších vzťahov medzi Severnou a Južnou Kóreou. Mierová dedina
Pchanmundžom slúžila ako miesto prvých dvoch samitov medzi severokórejským
lídrom Kim Čong-unom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Štáty sa
zaviazali k denuklearizácii polostrova a ukončeniu formálneho vojnového stavu medzi
nimi. Gesto v demilitarizovanej zóne možno vnímať ako vyjadrenie pokračujúcej
ambície lídrov k zmierňovaniu napätia v regióne. To upevňuje dôveru hlavných
i vedľajších strán konfliktu v splnenie deklarovaných záväzkov. (bv)

MALAJZIA •
Podľa najnovších správ malajzijská vláda, ktorá vzišla
z volieb 9. mája, predložila návrh na zrušenie trestu
smrti a prisľúbila skoncovanie s korupciou a posilnenie
ľudských práv v krajine. V Malajzii je každoročne na
trest smrti odsúdených viac ako 1200 ľudí za vraždy,
obchodovanie s drogami, terorizmus a iné trestné činy.
Trest smrti v Ázii naďalej uplatňujú napríklad Čína,
Singapur, Indonézia, Thajsko a Vietnam. (ss)

stav,
JAPONSKO/SÝRIA
a preto keby to• zákon dovoľoval, prikázal by
polícii,
Japonský
abynovinár
strieľala
boldrogových
prepustenýdílerov
zo zajatia v Sýrii po
viac ako troch rokoch, kde ho od roku 2015 držali vojaci
spájaní s Al-Káidou. Okolnosti prepustenia Junpeia
Yasudu sú nejasné, ale podľa hovorcu japonskej vlády sa
Katar a Turecko podieľali na vyjednávaní jeho prepustenia.
Zároveň poprel, že by bolo zaplatené nejaké výkupné.
(ss)

Legalizácia detenčných táborov v Xinjiangu
Čínska Ujgurská autonómna oblasť Xinjiang oficiálne zlegalizovala
“centrá odborného školenia” pre moslimských Ujgurov v dôsledku
rastúceho medzinárodného záujmu o rozsiahle zmiznutia lokálneho
obyvateľstva. Čínske autority tvrdia, že centrá sa budú zaoberať
bojom proti extrémizmu prostredníctvom “transformácie myslenia”.
Iniciatívy bojujúce za ľudské práva tvrdia, že zadržiavaní sú nútení
prisahať vernosť prezidentovi Xi Jinpingovi a kritizovať alebo zrieknuť
sa svojej viery. V posledných rokoch oblasť zaznamenáva cykly
násilia a tvrdých zákrokov, ktoré čínska vláda pripisuje islamistickým
militantom a separatistom. V auguste Čína poprela obvinenia, že
bolo uväznených milión ľudí. Úradníci, ktorí sa zúčastnili schôdze
OSN o ľudských právach, však pripustili, že Ujgurovia “podvedení
náboženským extrémizmom” prechádzajú procesom vzdelávania
a presídľovania. Nová legislatíva autonómnej oblasti Xinjiang je
prvou podrobnou indikáciou toho, čo sa deje v regióne. Pre ilustráciu
uvádza príklady správania, ktoré môžu viesť k zadržaniu. Patrí medzi
ne aj rozširovanie islamského konceptu halal. Bývalí väzni hovoria tak
isto o skúsenostiach s fyzickým a psychickým týraním. (žz)
KAMBODŽA •
Kambodža prejavila záujem o
znovuobnovenie spolupráce s
USA pri pátraní po pozostatkoch
amerických vojakov, ktorí
padli počas vietnamskej vojny.
Približne pred rokom totiž
kambodžský premiér Hun
Sen tento spoločný program
pozastavil ako reakciu na
to, že Washington zastavil
udeľovanie niektorých víz po
tom, čo Kambodža odmietla
prijať občanov deportovaných
z USA, odsúdených za zločiny
spáchané na území Spojených
štátov. Podľa slov hovorcu
Ministerstva zahraničných vecí
Kambodže premiér Hun Sen
ponúkol Spojeným štátom
znovuobnovenie spolupráce v
liste adresovanom senátorovi
Dougovi Ericksenovi a členovi
Snemovne reprezentantov
Vincentovi Buysovi. (ľb)

Vietnam má nového prezidenta

Za nového prezidenta Vietnamu bol vietnamským parlamentom 23. októbra potvrdený Nguyen Phu Trong. Predchádzajúci prezident Tran Dai Quang zomrel v septembri po vážnej chorobe. Nový prezident Nguyen je zároveň generálnym tajomníkom komunistickej strany a stal sa tak prvým lídrom od čias Ho Či Mina, ktorý naraz
zastáva tieto dve dôležité mocenské funkcie. Tu vyvstávajú analógie s Čínou, ktorá
sa za Xi Jinpinga taktiež vydala cestou väčšej centralizácie moci. V rámci domácej
politiky Nguyen Phu Trong presadzuje protikorupčný boj a ideologické kampane,
čo tiež naznačuje podobnosti s Xi Jinpingovou Čínou. Práve vzťahy s Čínou budú
jednou z veľkých výziev pre nového prezidenta. Aj keď je Nguyen považovaný za
zástancu línie viac priateľskej voči Pekingu, zásadná zmena zahraničnej politiky je
nepravdepodobná. Vietnam tak bude pokračovať aj v zbližovaní s USA za účelom
vyvažovania svojho severného suseda. (fš)

Nové obvinenia voči Najibovi Razakovi

Bývalý malajský premiér Najib Razak, ktorý od prehry v
májových voľbách čelí obvineniam zo zneužívania právomocí
a sprenevery peňazí z rozvojového fondu 1MDB, bol zatknutý
pre ďalších 681 miliónov amerických dolárov, ktoré boli
prevedené na jeho osobný účet. Razak sa bráni, že peniaze
sú darom od saudského princa a netýkajú sa korupčnej kauzy
1MDB. Na súde v Kuala Lumpur vyhlásil, že je nevinný, a bol
prepustený na kauciu 3,5 milióna ringgitov (837 miliónov
USD). Razak sa vyjadril, že je šťastný, že môže očistiť svoje
meno, a verí, že vďaka spravodlivému rozsudku súdu sa
ukáže, že Malajzia je právny štát. Medzitým Razakov právnik
čelil obvineniam z prania špinavých peňazí a pripravujú sa
obvinenia zo sprenevery proti manželke bývalého premiéra.
Súdny proces s Najibom Razakom by mal začať vo februári
2019. (dk)

Cyber News

Predstavujú čínske čipy hrozbu?

Podľa agentúry Bloomberg čínske tajné služby uskutočnili masívny
kybernetický útok na americké spoločnosti (vrátane gigantov ako Amazon
či Apple) a na americké tajné služby pomocou upravených čipov, ktoré
mala rozmiestniť jednotka Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády. Tá
mala preniknúť do dodávateľského reťazca hardvérovej firmy Supermicro.
Predpokladá sa, že hlavným cieľom čínskej strany bol prístup k dôverným
informáciám a vládnej sieti Donalda Trumpa. Ďalej americká vláda
informovala verejnosť, že skupina hackerov známa ako cloudhopper
zahájila kybernetický útok na poskytovateľa technologických služieb.
Cieľom bolo získanie dát z databáz klientov. Skupinu cloudhopper západné
bezpečnostné firmy spájajú s čínskou vládou. Upozornenie prišlo po tom,
čo odborníci z oblasti kybernetickej bezpečnosti upozornili na aktivity
čínskych hackerov za posledné obdobie ovplyvnené hlavne eskalovaním
obchodnej vojny medzi Washingtonom a Pekingom. (mm)

Business News Stav čínskej ekonomiky podľa JP Morgan
Stupňujúca obchodná vojna medzi USA a Čínou mala odraziť na ázijskej ekonomike už budúci rok, tvrdia
predstavitelia JP Morgan. Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow informoval, že rokovania s Čínskou
ľudovou republikou o obchode aktuálne nenapredujú. USA zatiaľ uvalili 10% clá na import z Číny v celkovej hodnote
200 miliárd USD, čo by sa v budúcnosti mohlo zvýšiť. Regulácie by podľa odhadov mohli spôsobiť zníženie
rastu čínskej ekonomiky o približne 1 percentuálny bod, čo však môže byť zmiernené protiopatreniami zo strany
ázijského giganta. V neposlednom rade sa navýšenie ciel môže odraziť na ziskovosti čínskych výrobcov, a negatívne
sa premietnuť do kúpnej sily domáceho obyvateľstva. Ako reakciu na dané skutočnosti a rastúci konflikt banka
znížila svoje hodnotenie čínskych akcií. (mm)
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