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1. Úvod 

Japonská zahraničná politika býva často predmetom protichodných hodnotení. 

leh rozsah ešte v dobe nedávnej siahal od prorokovania nového "Paxu Nipponica"1 až po 

lamentovanie nad neschopnost:ou vyprodukovat: akúkol'vek koherentnú zahraničnú 

politiku, príkladom je karikatúra "bezhlavá sliepka medzinárodného systému" 2 
. 

Róznorodost: názorov na japonskú zahraničnú politiku hovorí jednak o relatívnom 

populárnom aj odbornom záujme, ktorému sa vo svete teší, ako aj o obtiažnosti 

dosiahnúť jednoznačného záveru o jej povahe, najma ak je hodnotená podl'a "západného 

metra." 

Medzinárodné prostredie Japonska sa v 90-tých rokoch výrazne zmenilo. Prvou 

takouto zmenou bol nepochybne koniec studenej vojny, ktorý dal ázijským špecifikám 

možnosť vystúpif zo zákrytu bipolárnej konfrontácie. Pre Japonsko s a tiež obdobie 

konca studenej vojny kryje s vrcholom svojho ekonomického vzostupu. Pre Japonsko 

predstavuje táto zmena svetového usporiadania možnosť konať mimo rámec 

ideologického sporu mocností a tým pádom nezávislejšie, aj na poli vzťahov, ktoré 

predtým podliehali obmedzeniam studenej vojny. Zároveň platí, že pád železnej 

opony a s mm súvisiaca štrukturálna zmena svetového systému 

"obnažila" Japonskú zahraničnú politiku tým, že jej ponúkla možnosť čiastočne 

vystúpiť zo závesu za lJSA, čo pre Japonsko znamenalo nie vel'mi príjemný nárast 

pozornosti a očakávaní od svetovej verejnosti. 3 

Druhou geopolitickou zmenou, ktorá sa Japonska týka, je celosvetový nárast 

významu Východnej Ázie a vrámci nej predovšetkým Číny. Začiatkom nového tisícročia 

1 Ezra Vogel: Pax Nipponica? 

2 "thc headless chicken". Karel G.Van Wolferen: The Japan Problem, 

3 Michael Blaker HJ93 p.l7 
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hola prvýkrát použitý termín "Východoázijské spoločenstvo" * 7-;./ 7 ~ ~ -f*4 a v 

decembri 2005 sa v Kuala Lumpure uskutočnil prvý "Východoázijský summit" hláv 

štátov, ktorý vyzdvihol túto myšlienku na oficiálnu úroveň. Japonská zahraničná 

politika v 90-rokoch sa tak nachádza nielen geograficky, ale aj časovo, medzi Západom a 

Áziou a v užšom vymedzení medzi USA a Čínou, pravdepodobne je možné hovoriť v tejto 

súvislosti o istom prechodnom období.5 Debata o možnosti Japonska stať sa svetovou 

jedničkou síce zostarla, avšak váha japonskej ekonomiky ostáva obrovská a jej 

využívanie na získanie vačšieho politického vplyvu vo svete je stále aktuálnou otázkou 

japonskej diplomacie. Rast Číny a trend k integrácii vo Východnej Ázii predstavujú 

vonkajšie prostredie, s ktorými takáto prípadná snaha musí byť v súlade. 

Táto práca si dáva za cief analyzovať japonskú zahraničnú politiku v 90-rokoch, 

širšie vymedzených ako obdobie po skončení studenej vojny až do konca roku 2002, kedy 

začala nová jadrová kríza na Kórejskom polostrove. Geografickým vymezením bude 

vzťah Japonska s Kórejskou fudovodemokratickou republikou (ďalej KLDR alebo 

Severná Kórea). 

Dovodom tohto výberu je jednak geografická aj historická blízkosť oboch štátov. 

Tá znamená, že sada japonských národných záujmov voči kórejskému polostrovu je 

štrukturovancjšia a komplexnejšia než je tomu napríklad v prípade USA. Zároveň by z 

tejto blízkosti mal vyplývať potenciál vplývať na dianie na polostrove. Takesada Hideši6 

v tejto súvislosti uvádza, že v politike voči kórejskému polostrovu sa Iahko prejavuje 

4 Termín prvý krát použitý vo Zúvercčnej správe z roku 2001 V}·boru East Asia Vision Group tvorenej odborníkmi z 
krajín ASEAN a ,Japonska, Číny a Južnej Kórey, pod]'a: 
http :f/www. mofa. go.jp/region/nsia -paci/asea n/pm v021llreport. pdf 
5 Americké aj japonské správy o národnej obrane z roku 2005 ako nj spoločná deklarácia týchto dvoch krajín 
uvádzajú Čínu ako hrozbu. Japonská Bóei Hakusho, ročenka národnej obrany, schválená 2.Augusta 2005 konkrétne 
uvádza: Je nutné podrobne sledovať, či modernizácia armády ČLR, vrátane plánov na posílenie námorníctva 
podvodnými plavidla mi, nepresahuje úroveň nutnú k sebeobrane. Japan times, 3.8.2005 

6 Takesada 1999, p.l25 

3 



japonské honne - pravá tvár. Druhým dovodom je riziko, ktoré v súčasnoti KLDR 

predstavuje pre stabilitu celej Severovýchodnej Ázie a vďaka začlenenia otázky KLDR 

do kontextu americkej vojny proti terorizmu, aj pre súčasnú svetovú politiku. Pre 

Japonsko sa jedná o najvaščiu hrozbu vlastnej bezpečnosti, pričom neexistencia 

diplomatických stykov robí jednanie s KLDR obtiažnym, o to však nutnejším. 

Zkombinovaním obidvoch uvedených dovodov · "blízkosť" a "riziko" · dojdeme k 

predpokladu, že dobre zvolenou zahraničnou politikou voči KLDR má Japonsko okrem 

zníženia ohrozenia vlastnej bezpečnosti hlavne možnosť upevniť svoje postavenie a 

prestíž (nielen) v regióne, čo je nhiadom na jej zaostávanie za ekonomickou silou veimi 

aktuálne. 

Analýzou faktmov, ktoré vyplývajú na tvorbu zahraničnej politiky voči KLDR a 

konkrétnych prípadov interakcie obidvoch štátov vo vymedzenom časovom úseku sa 

bude práca snažiť ohodnotit spr(tvnost tohto predpokladu a mieru jeho naplnenia. Na 

druhú stranu upevnenie moci a prestíže nie je výlučným národným záujmom alebo 

jediným cieiom zahraničnej politiky, čo je nutné mať na mysli pri hodnotení 

spomínaného predpokladu. 

Volba časového úseku mala jednak ambíciu pokryť obdobie po skončení 

studenej vojny, v ktorom došlo k prehÍbeniu vzájomných kontaktov medzi týmito 

krajinami. V Japonsku toto prehÍbenie súvisí so spomínanou vačšiou možnosťou 

uskutočňova( autonómnu zahraničnú politiku, v KLDR naopak s nutnosťou 

diverzifikovat svoju zahraničnú politiku, kvoli strate podpory svojho patróna, ZSSR (a 

čiastočne aj (~íny). c';o Kóreu donútilo viac sa zamerať aj na vztahy s Japonskom (a 

predovšetkým USA). Za druhé, časové ohraničenie "až" koncom roku 2002 malo za ciei 

zahrnúť aj historický japonsko·severokórejský summit a posledné rokovanie o 
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normalizácii, ktoré po ňom následovalo, nakoiko to holi udalosti, ktoré svojou povahou 

súviseli s vývojom v rokoch 90-tych a holi v istom zmysle jeho vyvrcholením. Na druhú 

stranu časové ohraničenie "už" koncom roku 2002 malo za ciei umožniť hodnotenie k 

istému pevnému časovému bodu, nakol'ko nová atómová kríza v KLDR ešte nie je 

finálne vyriešená v dobe písania a rýchlosť vývoja vo Východnej Ázii aj na japonskej 

politickej scéne robí súdy o najnovších udalostiach veimi obtiažnymi. 

Na pozadí vačšiny analýz japonskej zahraničnej politiky býva otázka úlohy 

gaiacu - vonkajšieho, predovšetkým amerického, tlaku na jej formovanie. Ako bolo 

naznačené, rozmedzie názorov je široké, pričom jednoducho vyjadrené, možnosťi 

odpovede sú približne následovné: 

· záver, že v konečnom dosledku aj tak Japonsko povolí americkému tlaku 

· vysvetlenie, že Japonsku sa darí napÍňať svoje národné záujmy veimi úspešne, čo je 

nakoniec hlavný atribút kvality zahraničnej politiky 

· vymenovanit~ konkr6tnych prípadov (nie zriedkavých), kedy Japonsko konalo 

samostatne či dokonca proti tlaku USA, čím sa dá vyvrátiť všeobecný predpoklad role 

ga1acu. 

Výberom vhodného príkladu je potom možné poukázať na správnosť jednej z 

uvedených možností. Doležitou pripomienkou ku štúdiu gaiacu v japonskej zahraničnej 

politiky ponúka úvod od Mijašitu Akitošiho7, v ktorom upozorňuje na metodologický 

problém poukazovania na gElicu v prípadoch, kedy americké aJ japonské záujmy 

konvergujú. Aj ak je časové súslednosť v neprospech Japonska, pokiai s USA zdieia 

názor na danú situáciu alebo na požadovaný nový stav, tak je problematické poukazovať 

na nesamostatnosti japonského jednania. 

7 Miyashita, Satou 2001. p.4 
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Výber vzťahu Japonska a KLDR meclzi rokmi 1990 a 2002 umožní poukázať ako 

na prípacly, kecly vzťahy Japonska, USA a ďalšieho zclroja gaicu na polostrove, Kórejskej 

republiky (ďalej KR alebo Južná Kórea) boli totožné, na prípacly, kecly japonské boli iné 

ale sa prisposobilo svojím dvom partnerom, ako aj na tie, kedy Japonsko jednalo 

iniciatívne alebo po určitú dobu dokonca proti voli USA a KR. 

Prvá čas( práce analyzuje domáce faktory tvorby japonskej zahraničnej politiky. 

Vymedzuje okruh aktérov, ktorí sa na jej tvorbe poclielajú a snaží sa odhoclnotiť, aký ma 

ktorý z nich vplyv na politiku voči KLDR. Výber aktérov je tiež upravený na prípad 

politiky voči KLDR. Popis aktérov vycháclza z upraveného modelu "železného 

trojuholníka" držitel'ov moci v Japonsku, doplneného ďalšími relevantnými aktérmi. 

Druhá čas( práce je pokusom o čiastočne systematické zoradenie faktorov, ktoré 

posobia na japonskú zahraničnú politiku. Tie bolí pre prehl'adnosť rozčlenené na 

vnútorné a vonkajšic. Medzi vnútorné sú zaraclené "inštitucionálne" faktory, ktoré 

vyplývajú z prcdchoclz;ej kapitoly o aktéroch a "kultúrne a kultúrno·politické" faktory, 

ktorých pochopenie JC onou "pridanou hodnotou" do debaty o japonskej zahraničnej 

politiky videnej z pozíc1e Teórie medzinárodných vzťahov, ovplyvnenej 

"západným" videním sveta. Do skupiny vonkajších práca radí "geopolitické" a 

"historické" faktory, ktoré sú doplené zamyslením sa nad kategóriami 

zahranično·politického správania, ktoré stými vonkajšími faktormi súvisia. 

Úvod do tretej časti práce tvorí stručný prehl'ad vývoja medzinárodnopolitickej 

pozície KLDR v období po Druhej svetovej voj ne a predovšetkým jej vzťahu s Japonskom. 

Icle o čas( práce zdanlivo mcnej súvisiaccj s vymcclzenou témou, dovoclom je zaraclenia 

však bola predstava, že celosvctová negatívna publicita KLDR v poslednej clobe 

ovplyvňuje sposob akým je vnímaná. Na správna ohodnotenie jej pozície voči Japonsku 
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začiatkom rokov ~)0-tych preto autor považoval za užitočné uviesť základné fakty o tom, 

ako sa do tejto pozície dostala. Druhý dóvod zaradenia historického prehiadu je 

predpokladané malé pokrytie vztahu Japonska a KLDR v období studenej vojny v 

našich jazykoch. 

Samotnú hlavnú náplň tretej časti textu potom tvorí samotný rozbor konkrétnych 

udalostí vo vzájomných vzt:ahoch vo vymedzenom časovom období. Zvolený bol nie 

chronologický. ale tematický postup, ktorý umožnuje lepšie vystihnúť charakterizáciu 

zahraničnej politiky. Kedže ale hlavným ciel"om nebol popis vzájomných vzt:ahov ako 

takých, ale tvorby zahraničnej politiky len jedného z dvoch účastníka vztahu- Japonska, 

nebolo možné pokryt: všetky významné udalosti, ktoré v danom období nastali. Avšak 

nemali by byt: vynechané žiadne, ktoré by popreli platnosť uvádzaných argumentov. 

Tematické rozdelenie tvoria: 1, krízy a ich riešenie na japonskej strane- atómová kríza 

v rokoch 1993 a 1994 a vystrelenie balistickej strely cez japonské územie v roku 1998 a 

2., rokovanie s KLDH - politické delegácie do KLDR v réžii politických strán, rokovania 

o normalizácii diplomatických stykov v réžii Ministerstva zahraničných vecí a 

historický summit hláv štátov. Treťou možnou témou, ktorá je nie je rozpracovaná 

podrobne je vývoj japonskej humanitárnej pomoci v 90-rokoch. Tento nedostatok bude 

nahradený identifikovaním základných trendov, ktoré s poskytovaním pomoci voči 

KLDR súvisia. 

Záver práce sa pokúsi diskutované aspekty zosumarizovať a poskytnúť ucelený 

rámec ich možnej interpretácie. Pokúsi sa zároveň stanoviť, ako sa dajú jednotlivé 

závery použit: v hodnotení japonskej zahraničnej politiky ako takej. 
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1.1 Doterajší výzkum8 

Ako bolo naznačené, vel'ká časť akademickej debaty o povahe japonskej 

zahraničnej politiky je venovaná posúdeniu, do akej miery Japonsko koná nezávisle, 

"proaktívne" a do akej micry "reaktívne", t.j.len sa prisposobuje vonkajšiemu tlaku 

gaú1cu. Ucelenó ro:;;pracovanie pojmu "reaktívna politika" v prípade Japonska 

pochádza z článku od Kenta Caldera z roku 1988, "Japanese Foreign Economic 

Policy Fonnation: Explaining Lhe Reactive State", ktorý je citovaný takmer v 

každom úvode analýz japonskej zahraničnej politiky v európskych jazykoch. Príčinu 

reaktivity Calder vidí vo fragmentovanosti japonskej moci, ktorá znemožňuje 

efektívnu vodcovskú rol"u a zahraničnopolitickú iniciatívu. Druhé možné vysvetlenie 

reaktivity hl"adá jej zdroj v povahe medzinárodného systému, ktorého prejavom je v 

prípade Japonska :;;ávislosť v sfére obrany a zahraničného obchodu na USA. Variácii 

na tému reaktivity je mnoho, príkladom Je poJem "imobilizmus" od J.A.A 

Stockwina, !I "adaptujúca sa zahraničnú politika" (coping) od Michaela 

Blakera10 ",defenzívna zahraničná politika" od Susan Pharr11
, či "minimalistická", 

"nízko-profi lová" (\ow- kcy) atd·. 

Všetky sa približne zhodujú v predstave, že Japonsko jedná pasívne, nemá 

ucelenú víziu zahraničnej politiky a tým pádom každú vzniklú situáciu rieši ad hoc 

tak, aby čo najviac uspokojilo predpokladané predstavy USA o ňom a zároveň 

nepoškodilo svoje hlavné národné záujmy. Doba, kedy spomínaná debata nabrala 

na intenzitu sa kryje s predbehnutím USA v mnohých ekonomických ukazovatel"och 

-----------·--- ~----

8 !Vl noho z tu uwdc·n~·ch katPgé>rii jt• uprc•sn:)·ch v druhej častí práce o ťaktoroch znhraničnej politiky 

9 Stockwin 191\H. p. ]-:21 

10 Blaker l!.HJ:l, p.:2 

ll Pharr l!J9:3, p.:2:3G 
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koncom 80-Lych rokov. V USA v Lej dobe jednak silnela obava z ekonomickej porážky 

Japonskom, symbolizovaná skupovaním prestížnych nehnuteiností a podnikov 

japonskými dravými podnikatel'mi a na druhú stranu začala kypieť nespokojnosť s 

japonským obchodným protekcionizmom a neochotou podielať sa vačšou mierou na 

udáiavaní svetovúho systému, ktorému Japonsko vďačí za svoju prosperitu. 

Zároveň skupina iných autorov predpokladá postupnú premenu reaktivity a 

poukazuje na prípady, kedy ,Japonsko jednalo iniciatívne a proaktívne, ako 

napríklad pn z.akladaní organizácie APEC, Ázijskej rozvojovej banky ADB, 

Ázijského plánu priumyselnóho rozvoja AlDU alebo dokonca vzdorovalo USA, ako v 

prípade rozhovorov o liberalizáeii obchodu začiatkom 90-rokov. 

Voči Ázii je kritikmi vytýkaný nedostatočný doraz na ázijské špecifiká. 13 

Miyashital·l uvádza, že hlavná časť agendy japonskej zahraničnej politiky voči Ázii 

pozostáva zo snahy angažovat USA do vecí Ázie, čo samo o sebe znemožňuje konať 

voči Ázii samostatne. Príkladom je APEC, kde si Japonsko vymohlo účasť USA alebo 

spomínaný "Východoázijský summit" v decembri 2005, v prípade ktorého tiež, k 

nevóli mnohých k1·ajín, ,Japonsko vytmlo a nakoniec úspešne usilovalo o zahrnutie 

USA 15 . 

Argument o reaktivnosti zaujímavo zhrňuje Sakakibara 16 , ktorý hl'adá 

paralelu medzi japonskou izoláciou počas doby Tokugawa a povoJnovou izolácii v 

zákryte za USA. Upozorňuje, že pretrvávanie tohto stavu maže pre Japonsko 

12 Príklaclom je Stephen ,L\nderson: Japan as an Activist State in the Paciiic Basin: Japan and Regional 
Organizations, Journal of East Asian Studies, 7/1!)9:3, p.-198·5-l-1, citované z Miyashita, Satou, 2001 

13 Sakakibara(:WO:\) kriticky uvúdza, že Jošidová doktrína ekonomizmu a len čisté poskytovanie rozvojovej pomoci 
ODA alebo zahranit'n\·ch invusiic už, na kontakt s . .\.zlou nestačí, p. 97 

14 l'vliyashita, Satou 2001, p.:! 

15 Nicchoukokkou Sokushin I~okumin Ko)·okai:WO:i. p.lG, 1\.ompromisom nakoniec bola účast ďalších troch krajín 
mimo región- Indie, ,\ustddil• a Nového /,élandu. 

Hi Sakakibara 200:1. p.Dl 
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znamenať stmtu kontaktu s ázijskou realitou, čo móže byť príčinou stagnácie 

krajiny v budúcnosti.1~ 

Niektoré novšie prístupy sa snažia o alternatívny pohiad na dichotómiu 

reaktívneho alebo proaktívneho správania. Príkladom je upozorňovanie na 

nevhodnost hodnotenia japonskej zahraničnej politiky absolútnymi hodnotami, 

kedž.e Japonci samotní v nich ncuvažujú. S tým súvisí vágnost japonského jazyka, 

ktorá znemožňuje presne analyzovat: konkrétny výrok rozhodovateia ako čierny 

alebo biely, kedže ten je váŠ(~inou konštruovaný tak, aby nikomu nepoškodil.l 8 Ďalší 

výklad v tejto skupine ponúka vysvetlenie správanie sa Japonska pomocou pojmu 

"status power", vychádzajúceho z teórie konštruktivizmu v teórii medzinárodných 

vzťahov. Pojem "štatút" zahrňuje abstraktné hodnoty ako medzinárodnopolitické 

postavenie, prestíž, miesto v rebríčku atď, ktoré sú opakom k bežným, materiálne 

podmieneným národným záujmom, ako je moc alebo ekonomické bohatstvo. 

Obhájcovia tejto teórie objasňujú mnoho zo správania sa Japonska ako snahu o 

zvýšenie svojho "štatútu", ktorý utrpel výrazne počas druhej svetovej vojny.19 

Realistickým poprením debaty o reaktívnosti je názor, že japonsko-americká 

vojenská aliancia pragmaticky vyhovuje obidvom stranám. Japonsko vďaka nej 

malo možnost: sústrediť sa nerušene na ekonomický rozvoj a USA malo možnost 

napÍnat svoju stratégiu zadržovania komunizmu počas studej vojny a po jej 

skončení jednak "zadr:l.ovat" Čínu a zároveň rozhodujúcim spósobom s1 udržovať 

vplyv na Japonsko. 

17 Kontrastne v tom to smere pósobí vyhlásenie prezidenta KR Noh Mu· hjona na jar 2005 o juhokórejskej snahe 

stať s a "balancérom" (J.~Ji~ití· ) medzi USA a Čínou v o \'ýchodnej Ázii. \'yhlásenie býva interpretované ako jeden z 

prvých oficiúlnych prejavov snahy o priblíženie sa Cíne a upravenie politiky voči obom vel'mociam vzhl'adom na 
súčasnú rl•alitu \')·choch1l'j ,\zit• 

18 1\.uroda Yasumasa (:WOl) nnz)·,·a svoju tc(n·iu Nonbinary Fuzzy JVlodel, p.l14 

19 Ducke 200·1, p.2·4 
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Argument o pasívnosti ,Japonska presvedbvo stavia do inej polohy Kamija 

Matake~0 • ktorý uvftdza, že slabá vojensko-politická pozícia Japonska je výsledkom 

vedomého 1·ozhodnutia japonskej vlády po skončení Studenej vojny, ktorá sa 

rozhodla v záujme stability Východnej Ázie neusilovať o vojenskú autonómiu a aj 

naďalej tolerovat asymetrickú pozíciu slabšieho voči USA a Číne, 

Debata o diplomacii voó Kórey do istej mtery odráža uvedené spektrum 

názorov, jej geografická a kultúrna blízkosť a do istej miery aj výnimočnosť KLDR 

však umožňujú pouht:t.at na niektoré inde nic prítomné črty zahranično·politického 

správania. Odbornej literatúry v angličtine venujúcej sa systematicky tomuto 

vzťahu v období 90-rokov nie je mnoho, avšak ani v nej, ani v japonskej literatúre na 

túto tému nebýva japonská zahraničná politika voči KLDR označovaná ako 

nedostatočná kvóli JCJ reaktívnosti alebo proaktívnosti. Dovodom bude 

pravdepodobne náročnost a "nevyspytatel'nosť'' jednania s KLDR. Christopher W. 

Hughes v knihe Japan's Economic Power and Security: Japan and North Korea z roku 

199!) ponúka komplexný pohl'ad na tento bilaterálny vzťah s dorazom na jeho 

bezpečnostmi dimenziu. Základným postulátom Hughesa je vyzdvihnutie použitia 

ckonomickcj sily na dosiahnutic bezpet~nostných ciel'ov vrámci tzv. Ekonomickej 

bezpečnostnej politiky. Autor zdórazňuje klesajúcu vhodnosť klasických armád riešiť 

súčasné globálne problémy a vyzdvihuje moc ekonomiky. Japonskú Súbornú národnú 

bezpečnostnú politiku X<ť.g.~~1~Hl z konca rokov 70-tych vidí ako prvú vedomú 

snahu o využitie ekonomiky na zaistenie bezpečnosti štátu na svete. Na príklade KLDR 

dospieva k záveru, že zatial' ešte táto politika voči KLDR svoje ovocie nepriniesla, najmii 
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kv61i nedostatku vzájomných kontaktov, ktoré by umožnili vačšie nasadenie 

ekonomických nástrojov. Túto predstavu vefmoci založenej na makkej sile ekonomiky 

vystihuje pojem "globálna eivilná velmoc"2 1 ±ili,I;1<~U:~á'9:kffi!. Ten tvorí pacifistickú 

alternatívu k predstave o Japonsku ako "normálnom štáte" ~Ji~.ffil*, ktorej proponenti 

naopak vid i a sebavedomó Japonsko zbavené dedičstva druhej svetovej vojny a 

kompletne nezúvisló v s!'ére obrany a zahraničnej politiky. 

Do budúcnosti je možnó očakávať istý posun od debaty o reaktívnosti, ktorá je 

charakteristická pre odbornú literatúru v anglickom jazyku. Jednak preto, že 

vojenská závislost na USA je natoťko určujúcim faktorom pre zahraničnú politiku, že 

kritiku Japonska za jeho "nesamostanosť" v zahraničnej politike je možné považovať za 

nie príliš konštruktívnu. A to aj prcto, že možnosť úpravy spomínanej vojenskej 

závislosti Japonska naráža na neexistenciu atómovej parity vo východnej Ázii v 

neprospech Japonska na jednej strane a na nev6lu mnohých ázijských krajín na strane 

druhej. Zároveň platí, že počas funčného obdobia premiéra Koizumiho došlo k viacerým 

zmenám, kt.orú v dtmci existujúcieh štrukturálnych obmedzení posunuli Japonsko 

smerom k "proaktívnosti". 

Celkovo je možnó konštat.ovať, že posledné desaťročie 20. a prvé desaťročie 21. 

storočia sú pre východnú Áziu akýmsi prechodným obdobím, kedy sa významne mení 

pomer síl supervefmocí v regióne. Zmena tiež prebieha v medzinárodnom poriadku ako 

takom, jeho členoch a ich ciefoch. Preto je možné sa domnievať, že aj japonská 

diplomacia bude postavcná pred štrukturovanejšie ciele, než je doterajšie klasické 

------- -- --~-----------

21 Tl•oretick:)· ránwc pojmu c.lalllans Ma ull v člúnku Cermany and .Japan: The New Civilian Powers, Foreign 

Affairs. voUiD, no.5. p.~Jl·!Oti. citovan(• z [Jughes I~J!JS, p.:11 
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zvyšovanie moci a vplyvu štátu. Pri výzkume japonskej zahraničnej politiky voči Ázii v 

celom povojnovom období je žiadúce nájst: jej kontinuitu počas celého tohto obdobia až do 

rokov 90-tych. K spoločným rnenovatel'om takejto kontinuity patrí aj autonómnosť 

japonských ciel'ov a správania sa voči Číne alebo obom Kóreám. Výzkum hodnotiaci 

naopak súčasné vzťahy Japonska s východnom Áziou by sa mal zamerať nielcn na 

dosahovanie "tvrdých" cieiov, akými je spomínaná moc a vplyv v regióne, ale aj na 

otázky akými sú nachádzanie identity a ustáleného miesta Japonska vo východnej Ázii 

v dobe, kedy Č:~ína je na ccste k pozicii ázijskej jednotky. 
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2. Aktéri tvorby zahraničnej politiky Japonska 

Klasické realistické teórie medzinárodných vzťahov považujú za základného 

aktéra medzinárodného systému štát ako kompaktný racionálny celok majúci vlastné 

ciele. Snažia sa o vytvorenie teoretického rámca, ktorý by objasnil povahu tohoto 

systému ako celku, na úkor zanedbania individuálnych špecifík týchto aktérov a ich 

vnútorného politického procesu a eventuálnych iných, neštátnych aktérov.22 Na druhú 

stranu analýza procesu zahraničnej politiky sa už zo svojej povahy zameriava na 

skúmanie správania sa štátov na konkrétnejšej, špecifickejšej úrovni, čo nie je možné 

dosiahnuť bez prihliadnutia k vnútroštátnym aktérom a ich vzájomnej interakcie, ako 

aj ich interakcic s vojnakším nwdzinúrodným prostredím a jeho podnetmi.23 Medzi 

týchto aktérov patria jednak inštitúcie a osoby priamo zodpovedné za tvorbu 

zahraničnej politiky, tzv. rozhodovatelia (decision·makers) na jednej strane a ďalší 

aktéri, ktorí stoja inštitucionálne mimo rozhodovací proces, avšak majú naň vplyv, ako 

sú zaujmové skupiny, NGO. regionálne samosprávy, akademické kruhy, neziskové 

vedeckovýskumné ogranizácie, média, verejná mienka, voliči atď. na strane druhej. 24 

Niektorí z týchto aktérov móžu mať tiež povahu tzv. polo·verejnej inštitúcie, ktorá nie je 

priamo súča:,;tou vl{tdy ale v nejakl•j pridružencj fonnc s 1l.ou úzko spolupracuje.25 Teórie 

MZV zaoberajúcc sa vnútorným fungovanim štátov vychádzajú z niekoikých 

predpokladov o týchto aktéroch. Každý z nich má mať schopnosť vykonávať istú 

--------- ----------

:22 Drulák 200:3, p.58 

~3 Oba pl'Ístupy rcprezentujú inú "hladinu anal)·zy". nejedná sa preto nutne o súperiace teórie, Drulúk 2003, p.l06 

2·1 Hilsman (1 DDO) aktérov zahraničnej politiky klasifikuje núsledovne: Vnútorný okruh moci- predstavitei 
v)•konnej moci, parlament, byrokracia, Druh)· okruh moc- zúujmové skupiny, média a Vonkajší okruh moci
verejná micnka, voliči, (upt·avené na jap. podmiunky) 

25 Calder 1996, p.15 
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politickú moc a každý má vlastné motívy a ciele ako aj predstavy o sposoboch ich 

dosiahnutia. Aktéri mávajú takisto vlastné ideologické založenie, ktoré leži na pozadí 

ich správania a rozhodovania. Ciele ich správania možu byť geostrategické, - t.j. zhodné 

s tými ciel"mi, ktoró realistick{• teórie prisudzujú štátom, akými sú prežitie štátu, 

bezpečnosť, moc atď., Ďalej sú to ciele inštitucionálne - vlastné danej organizácii, 

vačšinou súvis1a s jej rastom, zvýšením rozpočtu atď, osobné, akými je povýšenie či 

osobná moc alebo hodnoty ešte abstraktnejšie, ako je napríklad v prípade vrcholných 

politikov významnejších štátov snaha o zapísanie sa do histórie. Poslednou kategóriou 

sú ciele zdiolnnú, napr. s nejakou nátlakovou skupinotl.~G 

Literatúra venujúca sa aktérom japonskej zahraničnej ale aj domácej politiky 

zvy(:ajnc zakladú ich mzbor na prcdpoklade existencie tzv. železného trojuholníka 

mocenských elít, t.j. štátncj byrokracie ~fil't resp.~. politických strán, alebo v užšom 

zmysle len takmer vždy vládnucej LDP !I&W resp.U:~ a ekonomických kruhov J!7J ~ 

resp. J!7J 

leh vzájomný mocenský vzťah, určovaný hierarchiou, kompetenciami, finačnými tokmi 

ale aj personálnymi vazbami je možné vyjadriť kruhovou schémou: 

u:~ > ~ ; ~ > M ; R;t > U:~. 2í 

Kontrola politikov nad byrokratmi súv1sÍ s ich nadradenou pozíciou v 

administratívc a možnosti najímat. úradníkov ako poslancov za LDP. Úradníci na druhú 

stranu majú právomoci nad ekonomickými kruhmi pomocou vyhlášok a udelovania 

roznych zákonom daných povolení (tzv. mlministrative guidance f:fjj:~}~~) a skrze 

-------~-----------------------

2G Podl' a Hilsman ( lf)~)O) 

2í Inoguchi 2002, p.1:12 
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personálne vazby, ako napr. prax amakudari. 28 Ekonomické kruhy majú vplyv na LDP 

a politikov pomocou finančných príspevkov. 

Tento model má viaccro variácii, ktoré sa snažia priblížiť komplikovanej realite 

japonskej politiky. Model tzv. "liberáJnej korporatistickej politiky" obsahu štvrtý 

mocenský pól, ktorým sú odborové zvazy ako zástupcovia pracujúcej vrstvy v 

súkromnom sektore.~9 Tzv. "malý trojuholník" ( 1J\~ = f:iHf~) je pojem, ktorý označuje 

fenomén, kecly jed no tlivé podniky alebo priemyselné odvetvia podnikajú politickú 

činnosť nezávisle na ekonomickSrch združeniach, ktorých sú členmi a finančnou 

podporou a lobovaním si vytvoria vazby na členov parlamentu za LDP a úradníkov 

ministerstiev a agentúr, ktcn·í majú v kompetencii danú problematiku, čím vlastne 

vytvárajú analogický trojuholníkový vztah na mikro·úrovni.30 lná verzia japonských 

mocc)nských cdíi pov:IŽUJC za štvrtý mocenský pól organizovaný zločin, poukazujúc na 

nezanedbatelnú úlohu korupcic a "klientelizmu" v rozhodovacom procese, či na 

preukázanú vúzbu medzi japonským podsvetím a politickými, prípadne ekonomickými 

elitami.31 

Japonský ekonóm Sakakibara Eisuke v knihe nazvanej v anglickej verzn 

príznačne Structural Reform in Japan ·- Breaking the Iron Triangle32 identifikuje tri 

póly "trojuholníka" : l. LDP, 2. byrohacia, 3. skupiny obhajujúce svoje záujmy. ( vested 

intorost groups N;U~·H?f!JH4í;)_ Tanaka Akihiko v svojom rozdelení tretí pól podobne 

oznac:ujc ako "sektorové záujmy".:Jl 

28 Nakano 1997, p.90 

29 Nakano 19!l7, p.91 

30 Nakano 1991 p.Dl 
31 Dubro, Kaplan 200:1 poskyt.ujú rozsiahlu analýzu Japonského kriminálneho podsvetia 

32 Sakakibara 200:~. pn~dhovor p.xi 

3:3 Tanaka 2000, p.l :~ 
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Napriek tomu, že vynechanie ekonomických kruhov u týchto dvoch autorov 

predstavuje pravdepodolme isté umyselné zovšeobecnenie, tento koncept mimo iné 

naznačuje aj to, ·/,e úloha ekonom1ckých kruhov v období následujúcom po ére prudkého 

ekonomického rastu. kedy v tandeme s vládou spolupracovali na vytýčenom cieli 

proexportnej ekonomiky so štátom chráneným rozvojom priemyslu, je menšia. 

Koordinácia a kontrola ekonomických združení na čele s Keidanrenom nad 

spoločnosťami a nadnárodnými korporáciami hlavne v ich politickej činnosti je nižšia 

ako v minulosti a celková miera aktívnej politickej angažovanosti ekonomických 

združení v politike je tíež nižšia, čo súvisí s menšou mierou ideologizácie japonskej 

politiky po skončení studenej vojny. 3·1 Celkovo vzaté, takto definovaný mocenský 

trojuholník naznaČuJe existencm mnohých skupín a inštitúcii, ktoré sa pomocou 

personálnych vúzidl, finanč:nej motivácie č:i inej formy nátlaku snažia o aktivizovanie 

relevantných člunov L])P a byrokracie a v spolupráci s nimi dosiahnuť svojho 

ciefa,ktorým býva dosiahnutie určitej politiky alebo jej zmeny. To je tiež podstatou 

fungovania parlametných "záujmových" zoskupcní poslancov zoku ~ napojených na 

byrokratov s danou kompctcnciou a súvisiace záujmové skupiny. 

Klasicldt teória mocenských elít vo forme akú ju opisuje C.Wright Mills 35 

obsahuje následujúce predpoklady: 

l. člcnovia istej spoloč:enskej vrstvy majú monopolný prístup k hlavným 

mocenským pozíciam v hlavných inštitúcíach spoločnosti 

2. členovia tcjto vrsty navújom koordinujú svoje politické a iné aktivity 

3. dóvod tejto komdinácie je snaha o kontrolu spoločnosti v záujme 

-----------------

31 tamtiež. Napríklad orl roku l!HH Keidanren prestal poskytovat: politické príspevky výlučne len LDP- podfa 

Nakano 19!)7, p.Dl 

35 podl a Mi lis, I !)f)G 
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dosiahnutia vlastného prospechu na úkor ostatných jej členov 

Nakano MinoruH; charakterizuje úlohu clít v súčasnom Japonsku následovne: 

"trojitá aliancia dnes nic je systómom, ktorý predpokladá teória mocenských elít, so 

všemocným vplyvom na politiku a proct~s rozhodovania. ,Je tl·eba sa naň pozerať ako na 

jeden z viacerých súbežnc fungujúcich systémov, ktoré spolu vytvárajú "pluralistický 

druh politiky." ,Je možné sa domnievať, že pozvolné a stále prebiehajúce zmeny v LDP od 

začiatku 90-rokov majú za jeden z následkov aj istý relatívny pokles významu tradične 

ponínaného "trojuholníka". 

Táto práce bude vychádzať z praxe, ktorá považuje model mocenských elít za 

praktický spósob chápania japonskej politky. Za konkrétne najvýstižnejší sa pre účely 

tejto práce javí spomínan(t verzia od Sakakibara a Tanaku: 1. LDP (a ďalšie strany), 

2. byrokracia. :.L skupiny obhajujúce svoje sektorálne záujmy. Pre účely opísania 

tvorby zahraničnej politiky ,Japonska sa práca pokusí ukázať, že týmto tretím pólom, 

ako doplňujúcemu faktoru k stranícko-byrokratickému mocenskému centru je možné 

postihnúť aj aktivity ekonomických kruhov, r6znych záujmových a nátlakových skupín 

či podsvetia. V prípade vzťahov Japonska a Severnej Kórey tvoria tento tretí pól tvorby 

politiky napríklad organi.zácia Čósen Sóren, či v menšej miere Mindan, r6zne ligy a 

združenia podporujúce vztahy, alebo rýchlu normalizáciu diplomatických vzťahov 

,Japonska a KLDR alcbo naopak snažiace sa o tlak na DPRK- príkladom sú existujúce 

Parlamentné ligy, (:i organm'tcie rodín obetí únosov Národná asociácia na záchranu 

japonských občanov unesených Severnou Kórejou :lcWJlff.lfC~3&~ tl t.: S ;zJs:..A ~51<Hl:l9 .Q 

t.: ~O)~ ~tí»~~~ a Asociácia rodín obetí únosov Severnou Kórejov :ltWJlff.\f~: J:. .Q ~3&fEi 

:3Ci Nakano ID!J7. p.Dl 
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~~~~ii**~ _:3'i ,Je pravdepodobné, že nie všetky aspekty zahraničnej politiky ležia v 

sfére záujmu ekonomických kruhov, či podsvetia. V prípade KLDR tento záver je 

podporený faktom, že jej význam pre súčasné Japonsko leží viac v dimenzii 

bezpečnostnej, prípadne morálnej, než čisto ekonomickej. 

Spoločný bod diskusí o rozhodovatel'och v Japonsku, v ktorom sa všetky teórie 

pretínajú je existencia silnej a schopnej byrokracie na jednej strane a veikého vplyvu 

LDP na strane druhej, ktorá svojou štruktúrou agentúr a komisí má veiké slovo pri 

tvorbe legislatívy a politiky ako takej, v mnohých prípadoch dokonca nad rámec bežný v 

parlamentnej demokracii. 

2.1. Centrálna byrokracia 

Kostrou centrúlncj byrokracie ,Japonka sú ministerstvá í1i! (šó) a agentúry fi 

(čó) sústredené v štvrti Kasumigaseki v centre Tokia. Jej hlavná funkcia týkajúca sa 

zahraničnej politiky súvisí s právomocou podávat zahraničnopolitické návrhy a 

iniciatívy v dimenzii politickej, ekonomickej a bezpečnostnej, účastniť sa 

bilaterálnych aj multilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi a navrhovať 

príslušnú legislatívu a znenia zmlúv. Okrem technokratickej výkonnosti úradníkov 

naberaných z najlepších škol08 spočíva moc byrokracie v rozsiahlej sieti kontaktov 

.A.!JJi\(džinmjaku) medzi ministerstvami a agentúrami navzájom ale aj na politikova 

(:lenov ekonomick)rch huhov l':i cfalších aktérov procesu tv01·by zahraničnej politiky. 

Toto potvrdzuje fakt, že približne štvrtina poslancov v oboch komorách parlamentu 

:)7 Takasaki 200"1, pl Jel,\\'\\'\\' stránka organizúcie: www.sukuukai.jp/ 

38 Približne 80% úradníkov l'v!OFA a 90% úradníkov z IVIOF sú absolventi Právnickej fakulty Tokijskej univerzity, 

Hook 2001 p.42 
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sú bývalí úradníci štátnej byrokracie39 a množstvo vedúcich pracovníkov vel'kých 

podnikov má svoj povod tiež v byrokracii, ktorí z nej prešli "zostupom z 

nebies" amakudari :R.. ~ ~) . ·10 Zároveň samotný fakt, že elity do všetkých troch 

skupín agentov sú naberané z obmedzeného počtu akademických inštitúcii 

znamená, ze títo bývalí absolventi majú tcndenciu držať spolu v rámci tzv. 

akademických !dík ~~:&1, ktoró cxistujú v rámci danej inštitúcie, ale aj naprieč nimi. 

Takto vymedzcná ccntrúlna byrokracia však je jednoliaty celok, ale tiež sa skladá s 

mnohých navzájom súperiacich jednotiek, ministerstiev, agentúr či oddelení vrámci 

nich, z ktorých ka:í.dá má vlastné záujmy. 

Medzi hlavné inštitúcie japonskej centrálnej byrokracie, ktoré sa podieiajú 

na tvorbe zahraničncj politiky patrí Ministerstvo zahraničných vecí 9H§í~(MOFA), 

Ministerstvo financií ~;t~-n! (MOF), Ministerstvo hospodárstva a priemyslu #!)*ji 

*~ (M~D. 1\gcntúra obrany štálu ~J]1tifi (,JDA), LJrad vlády pgMJť;J a v istých 

rezortných otázkach aj ďalšie ministerstvá. 41 

Japonské ministerstvá majú tendenciu konať samostatne v otázkach, v 

ktorých sú jasne stanovené kompetencie. 42 Tam, kde sa kompetencie prelínajú 

dochádza, mimo inó vzhl"adom na relatívne slabú schopnosť centrálnej koordinácie 

predsedu vlády k medzirezortnému súpereniu, v rámci ktorého býva zvykom 

39 Stockwin l99D, p.!JG 

-10 Tnmín oznac'ujP po·ax doscHizo\·ania \'yslú·l.il\·ch úradníkov do sprúvnych rád spoločností a polovládnych 

korporúcii i<'rEIJ)}.,J.. (tokubPculd>džinl s l'IC'i'om poskytnut in lukratívowho postu a zaistenia bližšej vazby medzi 

byrokraciuu a súkromn~·m sektorom. Stuck\\111 200:1 p.9·10 

41 Centrálna byrokracia prcšla ruzsiahlou reorganiz{lciu v ruku 200l('i'~ť'iJTO)mtfiii) 

42 V japončine je tento systém organizúcie vlády označovaný ako ~jlllj IJ ~jjj:)i:- vertikálne rozdelená výkonná moc 
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využívat tlak za zahraničia - gawcu na presadenie svoJeJ predstavy. 43 Toto 

súperenie je časté prá ve v zahraničnej politike. 

Ministerstvo zahraničných vecí je hlavnou vládnou inštitúciou zodpovednou 

za zahraničnú politiku, čo platí aj vo vzťahu s KLDR, kde dohliada nad jednaním 

vlády v oblasti diplomatických vzťahov, ekonomickej spolupráce a bezpečnostnej 

politiky. Oproti iným z1·ovnatdným krajinám jl~ japonské MOFA špecifické malým 

počtom zamestnancov, 11 relatívne malým ro:tpočtom, ktorým disponuje a rivalitou 

medú jednotlivými odbonni. 1'' K jeho relatívnemu slabému postaveniu vrámci 

domácej politiky prispieva fakt, že MOFA nemá vlastnú spriaznenú skupinu zoku v 

parlamente. 4G 

Navplyvnejšie oddelenie MOFA je Severoamerický odbor :lt*rn7 majúci v 

kompetencii kl'úč:ový vztah s USA. Mnoho jeho pracovníkov študovalo po nástupení 

na ministerstvo na jednej z prestížnych amerických alebo britských univerzít a sú 

považovaní :ta špič:ku zamcstancov MOIG\. ·17 leh vplyv znamená orientovanie 

politiky ministerstva na US!\, čo má výrazné dopady aj na politiku ministerstva 

vob KLDR. 

Vzhl'adom na to, že vztahy s USA majú primárne postavenie v agende 

ministerstva, jeho prístup s KLDR Je charakteristický svojou opatrnosťou až 

čiastočnou nedóverčivosťou, čo súvisí s negatívnymi skúsenosťami so 

.J:J Tanaka 2000, p.l 

44 ,l:tponské 1\JZ\' mú približnl' polovičný poč:et zanwstnancov oproti britskému UK Foreig·n and Commonwealth 

Officc• a tretinoví· oproti nnlc'rH'kÚmu Ikpal'tnwnt ol' SUlte. zdroj Ilook 200·1, sAfí 

J5 1\'ledzi najvpiYVnl'jŠÍ<" mlbmT patria: Odbor ekonomickeJ spoluprúce tff)f'í\i!},j] !i\l (zodpovedný za rozdeťovanie 

ODA a plánovanie programov whraničtwj pomoci), SC'vet·oamerickí· odbor ~t*!i\l(má na starosti japonsko· 

americkú alianciu), Odbor znhmmč:nej politik)' )lij)l~jiJ(ffl:!i\J(zodpovedn)· za vzťahy s OSN, účasti na mierových 

misiách atd.) a Odbor pn• .\ziu a 'l'ichonwne J' ::17 :* 5$1>1•1 k~. l'odťa http://www.mofa.go.jp/about/hq/chart.html 

~6 Stockwin 200a, p.2·11 

~7 Hook 2001, p.4'1 
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severokórejským vyjadnávacím štýlom a zahanbujúcimi ústupkami počas jednaní 

zástupeov politických strán v minulosti. 48 Napriek tomu uznáva potrebu 

nadviazania diplomatických stykov a poskytovania humanitárnej pomoci, avšak v 

súlade s politikou hlavnýeh partnerov v regióne, USA a KR. 49 Dlhotrvajúcu 

prevahu politických kontaktov sa ministerstvu darí nahradiť vlastnými 

komunikac";nými kanálmi, čoho dobrým dokaz;om je návšteva predsedu vlády 

Japonska v rokoch 2002 a 20(H, ktorú pripravil nezávisle, dokonca aj na USA, 

Odbor pre Aziu a tichomorie."u 

Ministerstvo hospodúrstva a priemyslu METl je zodpovedné za japonský 

zahraničný obchod a zahraničné ekonomické záujmy, vrátane bilaterálnych 

ekonomických vzťahov s obchodnými partnermi a multilaterálne ekonomické 

vzťahy s medzinárodnými organizáciami. 51 Vďaka svojím formálnym a 

nefonnálnym rcgulačným právomociam zahraničného obchodu má METl kiúčovú 

rofu pri podporc alebo naopak obmechcniu ekonomických kontaktov s KLDR, čoho 

príkladom je poskytnutic C)Xpmtných záruk japonským spoločnostiam obchodujúcim 

so Severnou Kórcjou v 70-tych rokoch.'~ Prednostným záujmom METl však zostáva 

rozvoj bezpečného a rentabilného obchodu, čo po problémoch so severokórejským 

dlhom a nestabilnou bczpcčnostnou situáciou znamená, ze METl bude 

pravdepodobne vyčkávat na reformy v KLDR a zlepšenie bilaterálnych vzťahov v 

réžii MOFA, prcdtým, než sa výraznejšie angažuje vo vzájomných obchodných 

vzťahoch. 

18 Hughe~ !\)!)!!, p.l/.i 

49 tamtiež 

50 Harrison 2005, p.l02 

Gl Hook200l,p.-1í 

52 Hughes UHJ!l, p.lSO 
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Podstatným faktom pre tvorbu japonskej bczpečnostnej politiky je to, že 

úrad, ktorý ju má na starosti, Agentúra obrany štátu (JDA), zámerne nemá štatút 

ministerstva a spadá priamo pod kompetenciu Úradu vlády. Zároveň o 

zodpovednos( za tvmbu bezpečnostného a obranného plánovania sa delí s MOFA,53 

prípravu rozpočtu vác:šinou riadi úradník vyslaný z MOF a záležitostí ohradom 

výroby a nákupu vojenskej techniky 1·iadi úradník vyslaný z METP4 Takto tlmené 

právomoci sú v kontra::-;tc s faktom, ie japonské jednotky sebaobrany § ~~~' ako sa 

oficiálne japonská arm:ída naz,\•va, má k dispozícii piaty najváčší vojenský rozpočet 

na svete. 5" JDA ako úrad zodpovedný za obranu Japonska prirodzene súvisí aj s 

bezpečnostnou politikov voči KLDR, čo v mkoch 90-tych malo najmi formu prípravy 

redefinície a upevnenia bezpečnostného zvazku s USA mimo iné ako následok 

dysfunkčnosti aliancie počas atomovéj krízy v rokoch 1993 až 1994. 56 Severná 

Kórca a jej raketový a jadrový program je vačšinou uvádzaný ako hlavná 

bezpečnostná hrozba ,Japonska v ročenkách obrany JDA- Bóeihakusho ~h~~ á C:, 

čím býva odóvodúovaná nutnost váčšej bezpe{;nostnej spolupráce s USA a japonská 

účast na programu protirakdoveJ obrany TMD (Theater missile defense). 57 

Ako hlava exekutívy je predseda vlády najdoležitejší individuálny aktér 

tvorby zahranic';nej politiky. "8 ,Jeho vplyv vychádza jednak z pozície morálnej 

autority vcfaka kLorej je schopný presadi( daný návrh cez celé spektrum 

5:3 \'minulosti bolo praYidlom. že• aliancia s USA ako aj cPlkoYé bezpečnostné plánovanie bolo spravované 
Oddelením hezpučnosti na Se\'l'l'l'anwrickom úrade MOFA aJ]),\ hola považovaná za agentúru, ktorá len 
uskutočúuje dané plún)' \'praxi a mú nn starosti armúdu. Tanaka 2000, p.8 

54 Calder 19!JG. p. :i 

55 -12.7 miliúrd dolúmv v roku :WO:l, /.dmj 1\liliLu)· balancl' p.:l:"í:3-:{fí8 

5(; llughes 199!1, p. 17!1 

57 Boueiha kus ho 200:), a t http //jda ck:t ri ng.jd:t.go.jp/ha k tt.sho _dat a/200ií/w~OO:i_OO. html 

GS Oddiel \' Čl:'mok (i:i ,Jap"n~kl'.J Úol<t\'\' stnnm·u.JL'. ~l' ,-~·konnú moc p1·ináleži vlúde ako celku, nie jej predsedovi 
http ://www.solon.org/Const it utions/,J apan/l~nglish/english-Constit ution. html 



rozhodovacieho procesu a jednak ako iniciátor z.ahraničnej politiky. Napriek tomu, 

že počas funkčného obdobia došlo k upevneniu jeho postavenia, stále v porovnaní s 

inými krajinami platí, že moc japonského predsedu vlády je oslabená roznymi 

právnymi, politickými aj organizačnými odmedzeniami - predseda vlády v praxi 

nemá vcl'ký manévrovací priestor na reorgani:.wvanie vlády, nemá príliš výrazný 

vplyv na všetkých poslancov strany, ktorej je predsedom (vačšinou LDP) kvoli 

existencii súperiacich frakcí, jeho úrad je relatívnc malý a viacero jeho úradníkov je 

vyslaných z iných ministerstiev a pri svojom rozhodovaní nemá k dispozícii 

samostatnú komplexnú inf'orma{:nú službu.''1 

Neexistencia centrálnej informačnej služby a tým pádom čiastočná závislosť 

na USA v získavaní dóverných informácii je považovaná za výrazný handicap 

japonskej zahraničnej politiky. Napriek tomu práve v prípade KLDR Calder
60 

uvádza, že napriek ncexistencie centrálnej informačnej služby sú japonské znalosti 

nevojenskej stránky sú(:asnej reality v KLDR najlepšie na svete po Číne, efektívne 

je tiež monitorovaní propchongjanskej menšiny v ,Japonsku. 

Príkladom úlohy iniciatív~r prcdsedu vlády v z.ahraničnej politike v prípade 

vzťahov s KLD R je fakt, že posledný traja predsedovia vlády podporili, aspoň verbálne 

skoré uzavretie diplomatických stykov. 

2.2 Liberálno demokratická strana a ďalšie politické strany 

Úloha d'alšieho pilim·a japonského politického systému, Liberálno 

demokratickej strany (LD P) v zahraničnej politike sa zakladá na jej mandáte ako 

5~J Calder lHDG, p.1:~ 

GO Calder l \J\J(i, p.l 
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demokraticky zvolenóho zástupcu rud u, ktorý má možnosť preniesť do 

rozhodovacieho procesu požiadavky róznych záujmových skupín a širokej verejnosti 

ako celku. Jej členovia parlamentu disponujú zároveň prostredníctvom 

schvaiovania príslušnej legislatívy a rozpočtov (bezpečnostného, ministerských, 

rozpočtu pre ODA atd'.) doležitou rozhodovacou právomocou nad zahraničnou 

politikou.G1 Tieto atribúty vlastné vo všeobecnosti najsilnejšej strane v každom 

demokratickom systóme sú v Japonsku posilnené faktom, že od roku 1955 do 1989 

mala LDP vac':šinu v oboch komorách parlamentu, pričom vačšinu v dolnej komore, 

aj pomocou účasti v koalíciach, si udrž.ala po celú dobu až na krátku výnimku v 

rokoch 19!)~3 a~, I !)!)tl. Výsledkom tohto stavu bolo, že vel"ká miera politického 

rozhodovania bola prenesená z parlamentu na stranu, konkrétne na stranícke 

orgány ako je Rada pre politickú koordináciu a výzkum (Policy affairs research 

council IE~ ~ ~ ~ ~) (PARC), jej rózne pod-výbory a komisie ako Výbor pre 

zah1·anic':né vzťahy (Forcign affairs committee 9} ~ .g:B~) a najvyšší rozhodovací 

orgán v LDP - Výkonná rada (Exccutive council Ktť~~).c2 Mnoho z ich činnosti v 

legislatívnom procese je v 1·ozpore s princípom zastupitel"skej demokracie a stojí 

mimo japonské zákonyYl 

Okrem účasti na rozhodovacom procese je vplyv LDP a iných strán možný 

skrze tzv. personálnu diplomaciu 1i.A9}~ alebo medzistranícku diplomacii IEtS'trs, 

9}~, ktorá často plní úlohu sprostredkovateia alebo iniciátora v prípadoch, kedy 

Gl Hook 2004. p.:"íl 

G~ Tanaka :WOO, p.ll. NakaJiina lD~JD. p.'i'O, Sakakibara 200:l, p.-1~ 

G3 Sakakibara :wo:l. p. lS 

25 



oficiálne rokovanie me Je možné.fi4 Práve tento druh kontaktov hral a hrá veikú 

rolu vo vztahu s l\.LDit V prípade LDP idf~ najma o aktivity Ligy poslancov na 

podporu japonsko·severokórejského priatel'stva S ~~:tzffjEJi~~)l~ založenej v 

roku H)71, ktorú bola v roku 1995 však "dočasne" rozpustená65 a v roku 2001 

vznikla pod názvom Japonsko·severokórejská parlamentná liga S ~~~fjEJi~~ 

Jl~. Možnosti jej činnost sú však v súčasných podmienkach veimi obmedzené. 

LDP ako vládna strana považuje tesnú spoluprácu a vojenskú alianciu s 

OSA za základ japon::-:kej zahranibwj polttiky. napriek konzervatívnemu jadru však 

zo svojej povahy ako "všeobjímajúca" roznorodá strana obsahuje pomerne široké 

spektrum postojov k jednotlivým zahranič:nopolitickým otázkam. Frakcie habacu ~ 

~~ sústredené okolo vplyvných politikov s vlastnou volebnou stratégiou a systémom 

financovania a "kmene" ~oku 1/~, rozdelené podl"a konkrétnych praktických záujmov, 

poskytujú často konkurenčné zahraničnopolitické vízie. Podstatnou črtov japonskej 

tvorby zahraničnej politiky je fakt, že politici LDP dominujúci politickej scéne sú 

vehni často príliš zamemní na politickó problémy svojich volebných okrskov alebo 

domácej politiekej sceny na úkor vunovaniu sa tvorbc svoJeJ zahraničnopolitickej 

koncepcie.G6 

Po konci studenej vojny však narastali priame kontakty LDP a Severnej 

Kórey, ktoré sú pre KLDR potencionálne efektívnejší sposob komunikácie s 

japonskými elitami než sprostredkovanie ce:z JSP alebo Čósen Sóren. 6í Dvaja 

64 Hook 2004, p.54 

6.5 Hughes l~Jn9, p.lGS 

GG Hook 2001, ~.;i I 

Gí Hughes 1()~)\J, p.IG;i 



vedúci politici a šéfovia frakcí LDP Kanemaru Šin Cwmrel 1996), Watanabe Mičio 

(zomrel 1995), šéf frakcie a bývalý premiér Mori Joširó, ďalej Kató Kóiči, bývalý 

generálny tajomník LDP, predseda PARC, vedúci úradu vlády a riaditef JDA, 

Jamazaki Taku, tiež bývalý predseda PARC, riaditei JDA a Minister pre výstavbu či 

Nonaka 1-Iiromu, bývalý vedúci úradu vlády s úzkymi vazbami na KLDR a Čósen 

Sóren, sú príklady vysokých politikov LDP, ktorý sa v nedávnej minulosti 

angažovali za zlepšenie vzťahov v KLDR. 68 Vzhradom na náročnosť rokovania s 

KLDR a nepriatel"ským naladením verejnosti voči nej takýto postup obnáša 

pomerne vel"ké politické riziká a mnoho z nich túto angažovanosť neskor obmedzili, 

mimo iné v súvislosti s mketovým incidenlom v roku 1D98. Od tej doby malo vaščie 

slovo v kontaktoch s KLDR Ministerstvo zahraničných vecí, najma v rokovaniach o 

normalizácii a v súvislosti s návštevou predsedu vlády v Pchjongjangu. Tento nárast 

aktivity MOFA býva interpretovaný ako zaplnenia vákua po ustúpení 

angažovanosti politikova LDP s cieiom vylepšiť postavenie ministerstva.
69 

Dovodom angažovanosti sa vo veciach normalizácie diplomatických sty kov je 

mnno iné dobrá vóla prameniaca z pocitu japonského moralného dlhu a 

abnormálnosti súč~asného stavu, ďalej to sú lokálne politické záujmy vo volebných 

okrskoch, v ktorých je vel"ká kón:jskú menšina alebo majú geografický a iný dóvod 

preferovať rýchle urovnan ie vzťahov s KL~D L{, či perspektívna šanca "ukrojiť si" z 

finačných tokov, ktoré by plynuli KLDH ako súčasť ekonomickej pomoci.
70 

Japonská socialistická strana (Sociálno demokratická strana) 

GS Hughes lHDH. p.W7, Kang zOO:l, pl H7 

G9 Fujihara 2002 at www.fas.harvard.edu/-asiactr/haq/200zO·II0204a002.ht m 

70 H ughcs I !JH!l, p.l ()fí 
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Napriek ovládnutí politickej sceny Liberálne demokratickou stranou, vo veciach 

vz(ahov s KLDl{ brali v)'znamnú rolu aj cfalšie strany, predovšetkým Japonská 

socialistická strana JSP, neskór premenovaná na Sociálnodemokratickú stranu. Tá 

bola hlavným oponentom vlúdnej politiky aliancie s USA konanej na úkor 

socialistických krajín Ázie, hlavne Číny do 1972 a Severnej Kórey do súčasnosti. 71 

Med:~:i politikmi JSP, severórejskej Strany práce a funkcionármi organizácie 

Čósen Sóren existovali blízke kontakty, ktorých prejavom boli mimo iné vzájomné 

návštevy počas Studenej vojny. Prístup JSP ku KLDR býva mnohými kritikmi 

označovaná ako príliš nekritický až servilný 7 ~ a v nadviiznosti na návštevu 

predsedu vlády Koizumiho do Pchjongjangu a vzplanutie verejného pranierovania 

KLDll bola terajšia SDJP núten{t preruši( kontakty so Stranou práce. V marci 1989 

upozornili poslanci za LDP, že JSP dostáva peniaze od Čósen Sórenu, ktoré majú 

povod v hemiaeh pačinko, čo nakoniec údajne spósobilo posunutie plánovanej 

Kanemaruovej misie. 7:1 JSP(SDPJ) sa zúčastnila ako Kanemaruovej misie do 

Pehjongjangu v roku 1 ~)DO, tak aj dalších dvoeh misii v rokoch 1995 a 1997 spolu s 

LDP a vplyv už premenovanej SDJP na japonskú zahraničnú politiku dosiahol 

maxima v rokoch 19~);) až I ~H)G. kedy bola súčas(ou vlúdnej koalície. V súčastnosti je 

však je vplyv rninimúlny a bu.;( jej pnrpchjongjangnskej agendy spolu s agendou 

d'alšej strany Sakigake bola prenesená na sú(;asnú hlavnú opozičnú Demokratickú 

stranu .§;;::E:5't. 

71 !-llavnú opozičnú strana\' pm·ojnovom období až clo polovice 90·rokov. V roku 19()1 zmenila anlický názov z 

Japan Socialist Party na Social Dl'mocratic !'arty of Japan a v roku 199G zmenila japonský názov z S ;ljs:1-±~}t na 

:J-±~KE.:5t 

7~ H Llghes 19DD, p. I GD, Tak;!saki zOO l, p.I8 

' 3 Shigemura zOOO. p. JO:l 
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Japonská komunistická strana 

Do konca rokov {)0-Lych bol hlavným politickým iniciátorom kontaktov s 

KLDR a tamojšou vlcídnucou Stranou práce Japonská komunistická strana. Po 

pokuse o atentát na prezidenta KH v roku 1968 však JCP Severnú Kóreu za svoju 

militantnú politik u ostro kritizovala a následne sa úplne prestala angažovať vo 

veciach KLDR, v čom ju nahradila Japonská socialistická strana. Prerušeniu 

kontaktov so Stranou práce predchádzalo prerušenie kontaktov so sovietskou aj 

čínskou komunistickou stranou v rokoch 1964 a 1966.74 Naviac už v roku 1954 došlo 

k narušeniu vztahov medzi Stnmou práce a ,Japonskou komunistickou stranou kv6li 

spore o vplyv vo vznikajúcej Lige Čósen Sóren, kedy mnoho členov JCP kórejskej 

národnosti zo strany vystúpilo v prospech č;lenstva v Čósen Sóren. 75 JCP síce 

kritizovalo USA za poclnietenie krízy v roku 1993 až 1994 a jej využitie v prospech 

upevneme vojenského zviizku s Japonskom, naďalej sa zotrvávava v politike 

neangažovanosti v prospech KLDR 

2.3 Ekonomické kruhy 

Tretí pili(~I' klasicky ponímaného pomyselného železného trojuholníka tvoria 

ekonomické kruhy, do ktorých sa radia Lransnacionúlne spoločnosti, podnikatel'ské 

konglomeráty a asociúcie ako aJ malé a streclné firmy. leh možnosť ovplyvňovať 

tvorbu japonskej zahranic';nej politiky je daná predovšetkým blízkymi finančnými a 

osobnými vzťahmi s LDP íG či inými politickými stranami a kontaktmi na 

7-l Hughes l~HW, p./2. V roku lfl!JH ,JCP obnovila kontakty s Čínskou komunistickou stranou 

75 H.y·ang 1999, p.H2. fl9-!J I. I lan 2002, p.G9 
íG \'olebnú re!(mml v mku I ~J!l-1 mala za ciel" obnH~tlziť priame financova nic politických strán súkromnou sférou 
stažením podmit•nok !Hl' individu;\lne príspe1·ky a zwrejúovacou povinnostem pre príspevky vyššie ako 50,000 jenov 



ekonomické ministerstvá MET[ a MOF, napr. cez spomínané inštitúcie amakudari 

~r ~) a gakuzoku ~ti~''· Óalej spoločnosti a ich predstavitelia vystupujú v roli 

medzinúrodnýeh aktórov buď ;.;mni za seba alebo v spolupráci s vládnou politikou, 

sú c~asto pozývaní do l'tJznych vládnych výborov a globálna moc spoločností je 

podporená rozsiahlou sieťou obchodných a investičných kontaktov v roznych 

častiach sveta. Názory ekonomických kruhov sú reprezentované 3 hlavnými 

podnikatel"skými združeniami, z ktorých najviičšie, Nippon Keidanren (Federácia 

ekonomick)rch organizácii) fl Btl ll hrá vel"kú rolu p1·i poskytovaní FDI a 

liberalizácii japonskej ekonomiky a ako hlavný poskytovatel" finančných fondov 

politických strán a hlavný sponzor LDP pobts studenej vojny si zajisťovala výrazný 

politický vplyv.'H 

Japonské podniky si dokázali vybudovaL kontakty a lobistický vplyv na vlády 

mnohých štátov a ich schopnosti zberať informácie často prekonávajú možnosti 

MOl<'A alebo agentúry JETRO, ktorá patrí pod METl.79 Moc ekonomickej komunity 

je tak jedným z dovodom dominancie japonskej ekonomickej zahraničnej aktivity 

nad aktivitou politickou alebo vojenskou. 

Naprick cxistcncii minimálnych vztahov mcdú organizáciou Keidanren a 

KLDR, rastu investícii v severokórejských slobodných ekonomických zónach a 

prcbiehajúcemu, aj kl~d- shomn{'mu obchodu, ekonomické organizácie ani japonské 

transnacionálne korporácie ne hraj ú vel' k ú rol' u v celkových bilaterálnych 

íí Hook 2004, p.f\;) 

í8 Ďalšie významné ekonomické združenia sú: Keizai Dójúkai .tff)ti~ ~~-Japonská rada pre ekonomický rozvoj a 

Nihon Šókó Kaigi Šo S :2\>:iťli'I ~~i'fr·,Japonská obchodnú a priemyselná komora. Bývalé štvrté združenie, Nikkeiren 

S ~illi-Japonskú feclerúcia zdru;,ení wmestnávate rov s a v máji 2002 zlúčila s Keidanren, čím vznikal súčasný 

Nippon kl'iclanrL·n 

19 Hook 2004, p.5G 



vzťahoch. su Nonna pragmatického oddel'ovania ekonomických záležitostí od 

politických, sežkoÍbunri iE9.*2b.HMI:, síce umožňovala nájomné ekonomické vzťahy, na 

rozdiel od Cíny však KL[) H ne má lákadlo obrovského trhu a problém 

akumulovaného dlhu z rokov íO·tych, nestabilná politická situácia v KLDR a 

byrokratické prekážky v obchodnom styku s ňou sú príčinou nízkej miery záujmu 

ekonomických kruhov. Úalšou prekážkou je odmietanie poskytnutia vývozných 

záruk zo strany MITl, preto je možné očakávať, že v prípade vzťahov so Severnou 

Kóreouv účasť ekonomických kruhov na rozhodovacom procese bude skor v tieni 

politických a byrokratick),ch aktórov.H 1 

2.4 Niektoré záujmové skupiny 

Generálna liga Kórejčanov v Japonsku 

Generálna liga Kórejčanov v Japonsku vykonávala po celú dobu SVOJ8J 

existencie dve hlavnó funkcie -- záujmovej skupiny ochraňujúcej záujmy 

pro-pchjongjangských Kórejcov žijúcich v Japonsku a neformálneho vel"vyslanectva 

KLDR.s2 

Organizácia pozostúva z mnohých pridružených asociácii a organizácii 

podriadených centrále v Tok i u. má 28 pridružených firiem vrátane poisťovne, 

vlastnú banku, vydavatdstvo vyclávajúce mimo iné vlastný clenník a viacero ďalších 

novín a časopisov, univerzitu, 12 vyšších stredných škól, 55 nižších stredných škol, 

------------·-- --- --~----------~ 

80 Hughes Hl!JD, p.l~2 

81 Hughes 19D9, p.l82 
82 \' roku 19GO primútor Tokia l\Iinobe uJeli! Gcnerálnej Lige Kórejčanov tie isté daňové výhody ako 
zastupitelsk)·m úrnuom in~·ch štútov. čo zmenil súčasný primátor lshihara. Inoguchi 2003, p. 303 
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81 zák ladných škól a tri materské škólky. 83 Počet zamestancov Čósen Sórenu, 

vrátane pridružených organizácii sa odhaduje na 20 tisíc, celkový počet aktívnych 

členov uvicdlo Ministerstvo spravodlivosti ,Japonska v roku 1994 na 56 tisíc. 84 

Ililsman H:í definuje záujmovú skupinu ako "l'ubovol'nú organizáciu alebo 

koalíciu organizácii, kton\ sa snaží ovplyvniť tvorbu politiky na všetkých úrovniach 

štátnej správy". Čósen Sóren vznikla s ciel'om prispieť k budovaniu vlasti- KLDR86 

a asistovať kórejským štátnym príslušníkom žijúcim v Japonsku. Sonya Ryang, 

póvodom členka pnrpchongjangskej kórejskej menšiny v Japonsku, v svojej štúdii o 

identite severokórejčanov v Japonsku síee uvádza, že Čósen Sóren sa prísne držal 

politiky nezasahovania do vnútorných záležitostí Japonska, napriek tomu pohl'ad 

do aktivít Generálnej lige počas jej 50-ročnej histórie dovol'uje charakterizovat: ju aj 

ako záujmovú oJ·g;mizflciu (~innú v oblasti japonskej zahraničnej politiky, aj keď 

rozsah jej činnosti samozrcjme tuto ddiníciu t~ďaleka prekračuje. 87 

Možnosti Čósen Sórenu ovplyvňovať japonskú politiku sú jednak v 

priamom kontakte na politikov a politické strany, aj keď táto možnosť je zmenšená 

tendenciou a snahou vlády KLDR k priamemu jednaniu s LDP a úpadkom SDPJ, 

ďalcj pomocou písomných protestov a petícii, demonštrácii a verejných protestov a 

skrze obchodné aktivity a finančné transfery do KLDH ( ~:lfi ) . 

Poč~as vyostrcnia jadrovej krízy na jar 1~)94 vytvoril predseda vlády I-lata 

Cutomu tzv. "Skupinu pre štúdium krízy v Kórey", ktorá sa zaoberala krokmi, ktoré 

8:3 R!·ang 1 DUU, p.:l 

84 Niektoré zdroje úvadzajú počet členov až na 100 tisíc. (Lee 2000) Celkový počet Kórejčanov v Japonsku, ktorí 
považujú za svoju vlasť KLDl{ sa odhaduje na vyše 200 tisíc z ich celkového počtu G:35 tisíc v roku 2000. Podia Kang 

2002 

l:\5 Hilsman l!JUO, p.210 

l:lG Napriek tomu. ;,e vyŠl' DO%, 1\/Jrejcov v ,Japonsku je póvodom z Juhu. Napr. Ryang 1997, p.3 uvádza až 97% 

87 V roku 1 U7G. po v:hnwom n:'t!laku prezidenta 1\.R Paka Čong·huiho na rozpustenie Čósen Sórenu kvóli 
podvratnej činnosti ,Japonsko uznalo, že Liga je viac politická organizácia zviazaná s Pchjongjangom, než nezávislá 
organizácia Kórejsk~·ch obyvatdov Japonska. Cha 1B9B. p. lG:!. 
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Japonsko musí podniknúť v prípade vypuknutia VOJny na polostrove. Jej záver 

prcnikol do 1·úk módiám, SR ktoró uverejnili, že zo strany Čósen Sórenu vláda 

predpokladala masovó protesty pred japonskými vládnymi budovami, americkou 

ambasádou a vojenskými základňami, možnosť násilných zrážok s políciou a s 

japonskými pravicovými 1·adikúlmi. Správa tiež spomína možnosť teroristických 

útokov a destabilizácie spoločnosti."~1 

Napriek tomu, že relatívna sila Čósen Sórenu je v súčasnosti na poklese,9° 

možnosť a schopnosť vyvolat: nepokoje je jedna z nezanedbatel"ných domácich 

hrozieb, ktor{) zo strany Čósen Sórenu v prípade krízy na kórejskom polostrove 

existujú. Úalšou púkov v rukách organizácie s medzinárodnými dopadmi sú finačné 

transfe1·y do Severnej Kórey od organizácie ako Lélkej alebo od jednotlivcov. leh 

čiastku nie je mo:/;né presne urč:iť, časté odhady sa pohybujú v rádoch stomilióch 

dolárov.~ 11 Predpokladá sa však, Žt) vzhradom na klesajúci vplyv Čósen Sórenu a 

stúpajúce obmedzenia z japonskej strany suma týchto transferov klesá, pričom 

niektoré zdroje uvádzajú sumu menšiu než 100 miliónov dolárov, dokonca aj len 30 

miliónov. 82 

Peňažné transfery plynú do KLDR jednak pnamo v hotovosti po mon, 

predovšetkým lodou lVlangjonbong (Tf~~ 9 2 ~ ), ktorá niekol'kokrát ročne 

premava medzi japonským prístavom Niigata a severokórejským prístavom 

88 Asou 1994. p.~lO 
89 Hughes IDDH, p.!)~ \'roku l!J!)l v skutuC:nosti došlo k zrúžkam s ,Japonskou políciou pred ústredím Čósen 
Sórenu v Ósaku a\' Kjótt•, ked· polícia vnikla do jej priestmov s cieťom vykonat prehliadku s oficiálnym dóvodom 
porušcnia zúkona o využití ptidy. 
90 Súvisí to finančn)·mi problémami búnk a firiem, zmenšeným v)·znamom ako prostredník medzi severokórejskou 
a japonskou vládou a úbytkomC:lenov, ktorým vadí príliiíná ideologizúcia Čósen Sórenu, tento trend zosilnel po 
priznaní sa o Kim Čong-lla k únosom japonských občanov \'roku ~002. Podťa Kim 2004, p.200 

91 Cha 1999. p.:l29 

9~ l\!lanyin, ~oo:l. p.ll 
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Wonsan.CJ3 Úalšou cestou sú bankové prevody hlavne cez japonskú Ashikaga Bank, 

ale aj viiščinu hlavných japonských bánk priamo Severokórejskej banke pre 

medzinárodný obchod alebo iným bankám, či nepriamo prostredníctvom me] 

zahranic';nej banky. Peniaze sú priamymi poskytované podnikmi pridruženými k 

Cósen Sórenu alebo vlastnenó jeho privržencami, poskytnuté jednotlivcami, často 

svojim pribuzným v KLDI{ alebo zarobenó podnikatel'skou aktivitou Čósen 

Sórenu.~11 

Ked· v roku H)D4 USA zvúovalo zavedenie ekonomických sankcii voči KLDR, 

jedna z podmienok ich úspechu bolo zastavenie finančných transferov z Čósen 

Sórenu.~15 čo dokonca Vido1· Cha identifikuje ako jednu z mála ekonomických pák 

voči KLDR ktorú Západ má v prípade nespoluprácc Číny, čo svedčí o jej význame.
96 

V DO-tych rokoch sa japonf.-lká vláda stavala chladno ku konkrétnym opatreniam na 

zamedzenie toku peí1azí, previt),ne kvóli technickým prekážkam takéhoto kroku.
97 

Najbližšic k obmcdzeniu tmnferov mala vlúda v roku 1~)94 počas atómovej krízy na 

polostrove, kedy transfery boli súčas(ou plánu sankcíí OSN. To, že Japonsko 

nakoniec k obmedzeniu transferov nepristúpilo Je pnp1sované m1mo iné 

------------------ ----- ·-----

93 Dmnovskú str:'mka Č'ósen Sórenu http://\\'W\\'.chongryon.com/j/lifc/travel.html and Kim 2004, p.242 

9·1 Ducke 2002. p.ll:l. Kim 200 I p.l ·l(i - I G l. Kim (200-1) a Han (2002) uvúdzajú ako významný zdroj financí od 

konca 70·t~·ch rokov organizovaiÚl' núv~tev· k príbuzn~·m. ktorý sa vrútili do KLDR vrámci hromadného presunu ~~ 
1E ~ :'.iii konané• ho od roku 1 D:íD. za ldoré· vy\)('rala organizúcw abnonnálne veiké poplatky. Ďalej to bolo 

organizovanw túlki<'n·nych koncl'rtov a invch kultúrnych podujatí, počas ktorého boli vyberané od kórejských 
podnikatelov· v·ysoké• stl!lll·. C:i nútr•nie navr:itd~·ch K(m•jC:anov v· ELDH .. aby pýtali peniaze od svojích príbuzných v 
Japonsku. C~óst'll S(m·n. do t<'i dobY fin:In<·nr· podpomvan~· I~LDl\. bol v· roku 198G donúten)· Kim ll·Songom 
ekonumicky sa os:niiOst:tt nit. {:o pnnútilo jl' ho ťunkcton:Írll\ z:H;at v mene Generálnej ligy s novými 
podnikateisk)·mi aktivitamr, ako jv pn;vúdzkoYanie hl'rieú l'ačinko. rL•Štamácii s pečen)'m masom a špekulácie s 
pozemkami. Počet herieú Pačinko vlastnen~·ch priamo Čósen Sórenom sa pohybuje údaj ne okolo GO, z toho 20 spadá 
priamo pod Tokijskú centrúlu. Okrem toho však existuje veťké množstvo herieú vlastnených súkromne Kórejcami. 
Dubro, Kaplan (200:{) p. 1G2 a Duclw (2002), p. 1-17 uvúdzajú, Žl' GO% Pačinko v Japonsku je vlastnených Kórejcami, 

pričom výnosy celého PaC:inko priemyslu boJi v roku 1!)93 17 miliúrd jenov. 

95 Hughes 1999, p. 1 :3G 

9G Cha 19!)9, p.:32!J 

97 Hughes l99H, p. 1:17 



schopnosťou Čósen Sórenu lobovať nielen u členov SDPJ, ale aj LDP.98 

Až pod vplyvom obnovencj krízy na polostrove od roku 2002 japonská vláda 

podnikla konkrótne kroky, akými sú prísnejšia kontrola lode Mangjongbong a zákon 

zakazujúci severokorejským lodiam vplut do ,Japonska z júna roku 2004, ktorý však 

vláda zatiar neuviedla v praxY 1 Úalšia legislatívna úprava, novela japonského 

devízovóho zákona 9H~l~'M5! z februára 200!1 poskytla vláde právomoci zamedziť 

bankovým transferom do KCD R lUu 

Organizácie súvisiace s otázkou únosov japonských občanov do KLDR (račí džiken) 

Národnú asociácia na zúchranu japonských občanov unesených Severnou Kórejou 

:lt ml iNf. C tl~~ n tc. !J ;zts. A ~ Jl(~ t±l9 0 tc. ~ (]):i: 00 tíh ~Ř ~ (Suku u kaJ) a Asociácia rodín 

občianske organizácic, ktorých prvoradým deklarovaným cieťom je dosiahnuť návrat 

obetí únosov do KLDR spilt do vlasti. Sukuukai je celojaponská pravicovo orientovaná 

organizácia vytvorená v roku 1997, ktorej predsedom je riaditef taktiež pravicovo 

orientovancj neziskovej vcdeckovýskumnej organizácie nazvanej Inštitút pre 

Modernú Kóreu !J!{~::J 1) Y:wf~pfT Sató Kacumi. Kazokukai, založená v roku 1997, 

združuje rodiny obetí únosov, jej predsedom je otec jednej z obetí, Jokota Šigeru. 

nezprostrednou prí(~inou vytvorenia oboch organizácii je preniknutie nových 

infonnúcii vo vcci zrniznutia školúčky ,)okoUl Megumi v roku 1977, ktorej únos a 

98 Ducke 2002, p.l48 

m1 Hl\vatari 2005, p.50 

100 Hiwatari 2005, p.50 
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prítomnosť v KLD R bola prvý krát potvrdená v roku 1997. 10 1 

Po japonsko-severokórejskom summite v Pchongjangu v roku 2002 

kritizovali obc mganizúcie predsedu vlády za nepreskúmanie osudov údajných 

piatich zosnulých obctí a Tanaku llitošiho, vedúccho Odboru pre Áziu a tichomorie 

MOFA, ktor)· bol zoclpovedný za prípravu návštevy. Podstatnou časťou ich činnosti 

je tiež vyvíjanie tlaku na vládu na zavedenie ekonomických sankcí voči KLDR. 

Porušcnic sťubu danúho premiórom Kim č::;ong-Uovi o nevrátení 5 obetí 

únosov, ktorým bol umožnený dočasný návrat do vlasti bol z vel'kej miery zásluhov 

tlaku oboch organizácii, mimo iné vd'aka spolupráci s priazneným významným 

pravicovým politikom LDP Abe Šinzó, v tej dobe zástupcom šéfa úradu vlády.l02 

Využítím citlivej témy, ktorá automaticky vyvoláva sympatie a celosvetového trendu 

protiteroristickcj rétoriky sú obe organizácie schopné vyvíjať vel'ký tlak na 

jednotlivých politikov, politické strany a parlament. 10
:
3 

2.5 Ďalší aktéri 

Úloha podsvetia 

Úloha podsvetia je v <Japonsku, tak ako pravdepodobne všade na svete, téma, 

ktorej výzkum prináša nutné riziká a nie je vel"a literatúry, ktorá by sa tejto 

llll Takasalu :!()()cl, p.l \(j 

103 Takasaki 200-1, p.l81, 1\lainichi Shinbun 13.10.:W02 

103 Napr. protest pred japonsk~·m parlamentom v júli 2005 "sit in protest"- otvore ne prišli podporiť hlavní politici 
doby- Abe Šinzó, Okada Kacuja, Hatajama ,Jukio (DPJ- výbor pre únosy), Nakagawa Šoiči, Americký vel'vyslanec 
v Japonsku atď. www.sukuukai.jp/narkn 
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problematike systematicky venovala. 10·1 Jedným zo špecificky japonských dovodov 

pre tento stav je, podl"a autora, japonská tendencia k vonkajšej harmónii, ktorá 

spósobuje, že je prijateťnejšie nechat nechcené či temné veci pod podvrchom pósobiť, 

pokial" je navonok všetko hladké, než ísť proti nim a zbytoc:ne pósobiť zmiitok a 

nepríjemnosti. 

Alec Dubm a Davin 1<;. Kaplan(200:~) uvádzajú v svojej rozsiahlej práci o 

japonskom podsvetí ako hlavné dva dovody korupcie v japonskej politike 1, 

uzavretosť japonského politického systému a 2, možnosť japonskej mafie pósobiť 

verejne. 105 Rózne mafiánske klany majú na verejne známej adresách sídla ústredia 

vystavený názov a eblém klanu a japonské denníky občas informujú o vnútorných 

udalostiach v jednotlivých klanoch nezaujatým neutrálnym tónom. Dubro a Kaplan 

stopujú výstup mafie do prominencie v povojnovom Japonsku vďaka jej povodnej 

spiitosti s ultra-pravicou, ktorú bola nidenže tolerovaná americkou okupačnou 

sprúvou. ale dokonca aj vyu:l,ívaná v tažení proti ravici a komunizmu. Príbeh 

spojitosti LDP a podsv()\.ia v pO\ojnovom období sa zlieva v osobe Kodama Jošio )Et 

:li~±~' šedcj emmencte japonskej politickej scény a LDP prvých 20 rokov jej 

existencie. 10G Vzťah LDP a podsvetia sa neskor ustanovil do formy, kedy LDP 

101 Dubro, Kaplan :wo:3 v úvode svojej kn1hy o japonskom podsvctí uvádzajú, ako dlho trvalo, kým našli 
japonského vyd:l\'atda, ktcwí· b)· bol ochotný ,·ydať japonsk)• preklad ich knihy. Nakonicc prvé takéto vydanie ihneď 
skúpil z trhu s:unotn)· vyda1·atd. kecl zistil, že kniha obsahuje citlivé informácie o minulosti Sakakawa Rjóičim, 
póvodne odsúdenému na sml'i ako l'ojnov)· zločinci triedy r\, kt.or)· finančne podporoval dotyčného vydavateia. 
105 \' západných jazykoch je japonsk:í mafia znúma ako ,Jakuza, slovo má póvodný význam: neužitočný, zbytočný a 
údaj ne pochádza z klasiclwi japonskcj kartm·ej hry, kde kombinácia troch km·iet- 8 (ja), 9 (ku) a 3 (sa) je najhoršia 

možn;'t l'm·i:mtao ,Japont'ina pru maf'iftnskP skupin)· a klany používa hlavne pojem bórjokudan ~j] []]resp. J~!E,!ii 

.7.J []],,·~·raz jnkw;u jp hm·Clnll·.\· <l uznai:uJL' s k Dr j<'dnutlil'l:a. Jnlul/::J JW sekni ~ < ~· (7)1]t,W. je pomenovanie podsvetia 

ako cc•lku. Podťa slm·níkm· 1\oujit•n a Bnt:mmca 

lOG l'óvodnP pnll'ico1·í· rathkúl. zbohatol ll<l ulll'hodP pre japonskú armúdu \'Čím· počas Druhej svetovcj vojny, 
\'ÚZIW11)' v Sugamu ako VOJI1Cl\',Í' ·t.ločiiwc tried.1· i\ spolu s hudúcim premiérom Ki.ši Nobosukem a budúcim 
iilantropom Sasakawa Rj(lč·inL l~ol cPntrúlnou post.a1·ou konso!idúcit' povojnového podsvetia, významne finančne 
podporil Liberálnu stranu, jc•dného z predclwdcov LDP, mal údajne zásluhu na zvolení Hatajamu Ičiróa a Kiši 
Nobosukeho za premiéra, bol poverený premiérom zorganizovat armádu členov podsvetia, kt01ý chránili parlament 
pred dcmonštráciami proti a!iančnej zmluve v roku IDGO, bol centálnym aktérom kolosiálnej korupčnej aféry 
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využívala služieb podsvetia ako polovojenskej sily a ako pomocnú silu a ochranu, 

prípadne spoluorganizátora volebných kampaní, :ta čo sa mafii dostávalo priznaniu 

legilimity.ll 1~ 

Po skončení éry Kodamy Jošia a obdobia prudkého rastu ekonomiky, táto 

previazanos( trochu povolila, napriek tomu korupčnó škándaly na prelome 80 a 

90-rokov alebo obbumó odhalencnia stretnutí vrcholných politikov s členom mafie 

naznačujú, že vplyv na politiku si podsvdic~ st{de vie uclržať. ,Jeden z odhadov 

hodnoty šedej ekonomiky hovCJl'Í o približne 2:30 miliárd dolárov. 10
8 Špekulácia s 

podou, výpalníctvo, "ochrana" valných zhromaždení akcionárov spoločností (t{ť~ m), 

prevád:tkovanie hcl·ieň pačinko a roznych podnikov zábavného priemyslu, golfových 

ihrisiek a inó sú považované za hlavné ekonomické aktivity podsvetia. 

Je však možnú sa domnievať, že zo svojej podstaty netvorí zahraničná 

politika hlavný pn;dmet úmjmu podsvetia, čo pravdepodobne platí aj v prípade 

zahJ"anic';nej politiky vo(:i Scvemej Kórey. Na druhú stranu, kedže rádoví členovia 

mafie sú často l'udia s ncprivilcgovan)rch vrstiev, odhaduje sa, že mnoho z nich sú 

burakumin a (:lenovia kórejskcj menšiny v Japonsku, pričom existujú aj čisto 

kórejské mafiánske skupiny. V prípade aktivít, kde sa činnosť mafie a kórejskej 

mensmy prelínajú, ako je prevúdzkovanie hier pačinko, však autori v minulosti 

spojení s Čósen Sórenom ako je Han a Kim uváchajú práve naopak ich vzájomnú 

nevraživost a konkurenciu. ,Japonskú podsvetie r.via:tané s pravicou a ultra-pravicou 

stojí ideologicky na opačnej strane ako Čósen Sóren, čo však samozrejme možnosť 

kontaktov ncvylw':ujc, celkovo však ideo pomerne nepreskúmanú a pomerne ťažko 

amenckej fmny LuddH·<'<l ,. pn·<·.i polm·ici 70·roko,· a miwh)ch in)·ch afcr, nesk6r ešte údajne pomohol Nakasone 

Jasuhiro\'i stať sa pn•mi(·rom 

10~ Uubro. Kaplan :wo:l 
!OH tamtiež 
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preskúmatcl"nú tému. Zaujímavým prípadom v tomto ohfade je osoba Kanemaru 

Šin, ktorý sa osobne výra~ne zasadil o ~lepšenie vzťahov s KLDR, avšak zároveň 

mal preukázané kontatky s mafiou, bol zapletený do korupčnej aféry zásielkovej 

spoločnosti Sagawa ~D:?~fti:.JII~~$14 a pri priehladke bolo u neho nájdených 50 

miliónov jenov v zlate, na základe čoho bol nakoniec bol donútený abdikovať na 

všetky politické funkcie. 

I ion~ uvedení aktéry majú hlavn)' vplyv na tvorbu zahraničnej politiky ako 

takej aj voči KLDR po skončení studencj vojny, ktorej rozbor je cieiom tejto práce. 

Do úplnosti obra;;;u o aktéroch t•ozhodovacieho procesu ešte pre úplnosť treba 

spomenúť masmédiá, 10 ~1 sociálne skupiny, komunálne vlády (prefekturálne a 

mestské), NGO, ďalšie záujmové skupiny, akademickú obec, neziskové 

vedcckovýskumné ogranizúcie a vercjnú mienku, ktorých vplyv móže v róznych 

dobách a v róznych prípadoch nadobudnúť dostatočne vel'kých rozmerov na 

ovplyvnenie zahntni(~nCJ politiky. Dólc:litou z;áujmovou skupinou, ktorá súvisí s 

japonskou zahrani(~nou politikou voči koréjskemu polostrovuje organizácia Mindan, 

(plný názov organizácie je ~ainiči Daikankoku Mindan 1± B ::knOO~Bfl ) združujúca 

pro·soulských kórejčanov žijúcich v Japonsku. Normalizáciou diplomatickou stykov 

s KR v roku 19G6 a následným prudkým ekonomickým rozvojom v KR stúplo 

postavenie Mindanu na úkor jeho súpera Čósen Sóren, nakol'ko mnoho obyvatel'ov 

,Japonska kórejskcj národnosti sa z praktických dóvodov rozhodlo prijať občianstvo 

109 Japonsk)·m špecif'ikom je s:>st(•m tzv. pn'ss-clubov, vrámci ktorého centrálne úrady vlády, politické strany a iné 
inštit étcie akredituj ú ko11 kr(•t 11ych 110VÍI1Ú mv z nizn)·ch módiálnych konglomerátov. ktor)·m garantujú preferenčný 
prístup k dcívem)·m Í11fonn;'1cÍntn. \\sludkom JP vy.,okú mf'o1·mm·anosť nm·inúrov, na druhú však podlichajú akejsi 
,.autm:e11zúre", kL•d;.e mus1<1 n.hl;lllom 11<1 wdto,·anic• tohto privilugovaného prístupu k iniormúciam dobre zvážiť, čo 
si móžu do\·oliť uwrejmt. No\'111). ktmých núklady sú zdall'ka najvyš~iL• na ~vete však v poslednej dube vyvijajú 

iniciativy s ciel'om ovpl:;\'nif mzhodova11it> \'1;1d:-·. Cal der I !J!JG,p.21 
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KR. V sú(~asnosti !VIindan na svojich oťicifllnych strúnkach 1
l0 uvádza, že jeho <;lenmi 

je 500 tisíc z celkového po(~tu 700 tisíc kórejčanov v Japonsku. Postavenie Mindanu 

ako vysunutej ruky KR v Japonsku a ako rivala Čósen Sórenu naznačuje jeho vplyv 

na japonskú zahraničnú politiku voči kórejskému polostrovu, jeho vplyv na politiku 

voči KLDR v rokoch ~)0-tych je však mo:/;né považovať skor za okrajový. 

3. Faktory tvorby zahraničnej politiky Japonska voči K~DR 

Tretia kapitola si kladie za ciel" zamyslieť sa vo všeobecnosti nad niektorými 

faktormi, ktoré majú vplyv na tvorbu japonskej zahraničnej politiky. Ide však o 

príliš širok ú otúzk u, tu zomdenó "faktory" by len malí aspoň do istej miery pomocť 

IIU www.mindan.org 
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vysvctliL pn~c':o ,Japon:-dw mozc~ reagovať niekedy na danú situáciu inak, ako by 

odhadovali teórie medzinárodných vzt:ahov alebo inak nez Je bežné chovanie 

porovnatel'ných vyspelých industriálnych štátov. Faktory sú ponímané ako platné 

pre japonskú zahraničnú politiku vo všeobecnosti, tam, kde je to však relevantné a 

možné, tak je k danému f~tkíoru uvedená aj aplikácia na vzt"ah s KLDR. Faktory sú 

rozdelené na vnútomé - inštitucionálne a kultúrne a vonkajšie - geopolitické a 

historické. 

3.1 Vnútorné faktory - inštitucionálne 

Predchádzajúca kapitola opísala inštitucionálny rámec japonskej zahraničnej 

politiky v konkrétnom skúmanom prípade a mechanizmus jeho fungovania. Jeho 

vlastnosti, ktoré pre úc:ely tejto práce súhrnne nazvem inštitucionálnymi faktormi, 

je možné zhrnút: n(u,;lcdúcim spósobom. 

Centrálna výkonná moc a predseda vlády na jej čele má relatívne slabé 

postavenie, č:u bolo však do velkcj miery upravené poč;as funkčného obdobia 

predsedu vlády Koizumiho. Byrokracia je oslabovaná sekcionalizmom a súperením 

a niekedy nedostatočnou koordináciou medzi jednotlivými úradmi. m Taktiež 

politické strany sú poznamenané vnútorným frakcionalizmom, zatiai čo tradičný 

akcent politikov na záležitosti volebných okrskov negatívne pósobí na možnosť 

politikov prispievat: uceleným spósobom k tvorbe zahraničnej politiky. 112 

Výnimoč;nó postavenie LD P v systéme "1 a pol strany" má za následok 

111 1\laker 19\J:l, p.l:l 

112 Prvé tri Caldc•r ( 1 !)~~) p :í:W súhrnm• inlll•nliťikuw ako nmlmbená povaha šlútnej moci 
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vychýlenie t:ažiska rozhodovania smerom ku straníckym orgánom a obmedzenie 

spektra presaditdných núzorov, na druhú stranu však umožňuje napríklad 

individuálnu zahranično·politickú iniciatívu skúsených politikov bez doležitej 

štátnej funkcie, čo je napríklad vhodné pri jednaní so štátmi,kde má strana vefmi 

silné postavenie, ako je napríklad aj KLDR alebo Čína. Hlavný subjekt zahraničnej 

politiky, Ministerstvo zahraničných vecí má v japonskom systéme relatívne slabú 

poz;íciu, čo priamo súvisí s naopak silnou poz;Íciou ekonomických ministerstiev ako 

aj ekonomick),ch kruhov na zahranič:nú politiku. 

3.2 Vnútorné faktory- kultúrne 

Zahrnutie kultúrnych faktorov ne má za ciel' naznačiť 

kultúrmrdeterministickému pohl'ad na japonské zahraničné vzťahy, na druhú 

stranu však je zrejmó, že kultúrna výbava jednotlivca na pozícii rozhodovatel'a 

zahraničnej politiky, vedomé a nevedomé hodnoty zdielané spoločnosťou a politická 

kultúra sú ncprehliadnuLdn)1 mÍ faktormi. Úalším dóvom zahrnutia kultúrnych 

faktorov je ten, :/;e mnoho hodnotení ,Japonska v západnej literatúre od nich 

odhliada, resp. podvcdomc hodnotí prípadnc kultúrne roz;diely prejavené v 

zahraničnej politike negatívne. 

Vel'kú časť kultúrne podmienených faktorov je možné vysvetliť "ostrovnou 

mentalitou" japoncov, ktorú spósobuje citlivé odlišovanie domáceho a zahraničného, 

a istú nedovera voč:i cudziemu. Tradičný život v uzavretých komunitách v minulosti 

dal vzniknúť komunikácii založenej na ustálených výrazoch a náznaku. Výraz 

išinden/ún .l.-:)A,\1id,\ označ:ujc prcdstavu, že dóležité veci sa dajú vycítiť srdcom, bez 



použitia slov. V zalll'anitv:no-politickej praxi i·ia táto vlastnosť prejavuje pn 

rokovaniach ~· 11111110 inó múlo explicitn~·m vyjadrovaním sa, nízkou schopnosťou 

asertívnej sebaprezentácie a reč:níckeho umenia 113 

Japonská predstava o duchu slova- kotodama ~ f1E. vytvára vieru, že slová 

móžu ovplyvniť skutoč:nost a privodiť to,čo pomenuvávajú, z čoho vyplýva tendencia 

používat slová príjem né, často eufern istické a vyhýbať s a negatívnym pojmom. 

Takisto. tak ako v starobyl)·ch šintoistických motlitbách norito tJl ffiil, časté 

opakovanie slova alebo fráz mú v duchu tejto prcdstavy za následok privodenie ich 

naplnenia, (:o vysvet.lujc fcnom(~n. kecly sa heslo alebo myšlienka stane len neustále 

opakovaným "zvukom", bez toho, aby hovoriaci vedome premýšial o jeho 

význame. 111 

Ďalším kultúrne podmieneným prvkom je úcta k harmónii v medziiudských 

vztahoch a vyhýbanie sa otvoreným konfliktom. Súvisí s ňou konsenzuálne 

rozhodovanie, kto1·ó minimalizuje význam vodcovskej role a naopak znamená viičšiu 

nutnost upravovat svoje konanic podJa vnímanej reakcii okolia. Súvisí so snahou 

"púč:it sa každóm u", v zahranit':nej politil<l: Je prcJavom zenhóigaikó :i:7J1:il.9~~. 

diplomacia všctk~·mi smcrm1, vyhláscnú prcmiórom Fukudom, tendencia k 

trpezlivým zákulisným rokovaniam, alebo citlivost na názor USA. 115 

Odraz kultúry v politiko a politická kultúra 

113 Magozaki lH!J3, p.l!JH 
111 Príkladom je povojnov.:• nadnwmó pou~.ívanic slova "mier" v spojeniach ako "Mierová ústava" pre Japonskú 
ústavu, "Krajina mic~ru" pn• ,Japonsko. 1\licrový nwnHn·iúl pre Múzeum atómovej bomby v Hiroshime či 
"Scbeobranné jcdnotk)•" pre ,Japonskú armúdu alcbo \' minulosti vojnové eufemizmy ako napr. "Sféra spoločného 
rozkvetu vel'kej v)·chodm•j Azie" :kW::<!E:lUkf.[. "1\lanclžuskú hannónia piatich národov" ~:fi!ii:1~HU O)jjleyffi ~ atď. 
Podl' a Hirama I ~)U!l, p.2·1 :i. 

llií Hirama UHlU. p.217 



lnoguči Ta kaši ttG uvádza tri špecifiká japonskej politiky: úcta k dohade 

dancj konscn~om, bykmt i/mus (s ním je spútú absencia role vodcu, vel'ký doraz na 

precedent pri rozhodovaní a netransparentnost) a praktickosť ]J$1§, pričom všetky 

majú korcne v období zjednotenia Japonska koncom 16.storočia a začiatku doby 

Togugawa. Prvé dve sa čiastočne prelínajú s predošlým rozborom, tr·etia, vel"mi 

výrazná charakteristika praktickosť znamená pragmatické "ad 

hoc'' rozhodovanie na základe vyhodnotenia výhod a nevýhod pre kolektív (či štát) v 

konkrétnej situácii, bez určujúcej úlohy abstraktného kategorického imperatívu 

alebo univerzálnych hodnót v zúpadnom ponímaní. 117 Prejavom tohto japonského 

pragmatizmu je v minulo:,;ti napríklad odstup od ideologického sporu Studenej vojny 

alebo sklon k (neo-)merkantilistiekému ponímaniu medzinárodných vzťahov. 

Doležitým prvkom japonskej politickej kultúry je tradičná dualita 

duchovného a svetského vedenia (J%j[f-J&), vyvinutá z prahistorickej role veštcov a 

šamanov, ktorých autorita vládnuť súvisela s ich schopnosťou komunikovať s 

božstvami a motlidbami si zabezpeč:ovať ich požehnanie. Pozostatkom tejto duality v 

jazyku je japon:,;ký výraz mt:Jcurigot;o, ktorý má dva významy: správa vecí, politika 

(písané ako JJ:5() a z:\roveil obrad, ritu{d (písanó ako ~$ alebo ~$). 118 Japonskej 

polilickej scéne vlastné ťrakcionárstvo má koreile v tejto dualite, konkrétne v 

sporoch medzi politikmi o interpretáciu jednotlivých "duchovných odkazov". 119 

Druhým prejavom splývania politiky a obradu je práve jej "rituálnosť." Tanaka 

liG lnoguchi 2002, p.lO 

11 í Sýkora 200:~. p .10 

118 l'o reštamftcii 1\!eidži bol pojem oživený cisúr v.1·konún1l vládu skrze "macurigoto", pričom konkrétna politika 

bola dohodnutú 1·opn'd politikmi. podl':1 Hirama lD~J!:J, p.2G:~ 

ll9 S\·kora 200:~. p.lO 



Akihiko uvádza v príkladc, že zasadanie japonskej vlády trvá približne 10 až 15 

minút a nepriebieha na ňom prakticky žiadna diskusia, lebo všetko už je schválené 

predošlý dd1 viccministrami (t.j. najvyššic postavenými úradníkmi v hierarchii 

daného ministerstva) 1 ~0 Zasadania viceministrov sú takisto len formálne, kedže 

všetko už je dopredu vypracované na príslušných ministerstvách."t Dósledok tohto 

stavu pre analýzu japonskej zahraničnej politiky je ten, že rozbor oficiálneho 

rozhodovacieho procesu pravdepodobne často príliš nepostihuje skutočnosť. 

Za tradičný prvkok tradičnej politickej kultúry s dopadom aj na súčasnosť 

Je možné považovat vztah ťudu (šímodžímo ~ 1:<) a autorít okamÍ ('1ft!J..t). 122 Lud 

deleguje právomoci na olwnú a dóveruje mu, že správu vecí verejných vykonáva v 

jeho najlepšom záujmc, pn•to sa zricdkakedy stavia na odpor a viacmenej sa o prácu 

olwmÍ nestará. To až do miery, že mu v podstate nezáleží na tom, kdo zrovna 

zastáva postavenie okanú a okamÍ samotní pri výmene moci viičšinou nepopierajú 

prácu predchodcov ale nadviizujú na ňu. OkamÍ na druhú stranu rozhodujú 

nerušene, avšak snažia sa "vycitiť" náladu v rude a prispósobujú sa jej. 123 

3.3 Vonkajšie faktory- geopolitické a historické 

Un:ujúcim fnktorom v tcjto skupinc je špcciálny vztah s USA, ktorý stále 

ostáva a aspoň do blízkej budúcnosti taktiež s najviiščou pravdepodobnosťou ostane 

nosnou kostrou japonskej zahraničnej politiky, so svojími dósledkami pre ostatné 

120 Tanaka, 2000, p.l5: podia !Zan Naoto: Daijin, lwannmi s ho ten, 1998, pp. 25·30 

1~1 Tanaka, 2000, p.J(): podL1 l\likuriya T<lkashi, Watannbc ,\kio, cd.: Shushou kantei no ketsudan: Naikaku 

fukukanbouchuukan lshihara Nobuo no 2GOO nichi, Chuou koron sha, 1997,pp 230·32 

122 \')·..:nam pojmu siaha ocl cisúra, cez v!(ulu, úrad, aristokraciu, pána, manžela, manželku "paní clomácu" až po 

"patrónku" reštauračného podniku- podLl slovníku Koujien 

12:3 Hiramn l!JD9. p.ll2. l'nuwndra 2000, p.:W 
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bilaterálne vzťahy ,Japonska, vrátane toho s kórejským polostrovom. Aliancia sa 

však vyvíja, klmiec studenej vojny ;.mamenal jej čiastočnú "deideologizáciu" a miera 

japonskej iniciatívy a jednostrannóho jednania je, zdá sa, na miernom vzostupe. V 

Japonsku je však zúroveú ex1stujúce prcsvedčenic. že už aj samotné zvažovanie 

alternatívneho vojenského usporiadania Japonskom maže byť v USA vnímané ako 

zrada, ktorá moze spósobiť vypovedanie aliancie z aliancie, čo následne zvazuje 

japonský manévrovací priestor. 1 ~·1 V súvislosti s Kórejským polostrovom je taktiež 

aktuálna debata o vplyvu zjednotenia Kóreje pod taktovkou KR na 

japonsko-americkú alianciu. 

Japonsko správanie tiež ovplyvnuje fakt, že je v dlhodobej historickej 

perspekiíve "om~skorem~c" 1 ~'' medzinúrodnóho systému, ktorý sa musel v polovici 19. 

storočia prispósobiť pravidlám určeným staršími kolegami zo západu. 126 To, že 

medzinárodný systém postaven)· prednostne na západných hodnotách znamená, 

že aj posudzovanie jeho japonského zahraničnopolitického správania prebieha skrze 

tieto hodnoty, t.j. {:asto negatívne. 1 ~ 7 

Historicky pravdepodobne v tomto zmysle najvýznamnejším faktorom je 

agresia a porážka v druhej svctovej VOJne. Najmarkatnejším dósledkom trvajúcim 

do súčasnosti je spomínaná vojenská a čiastočne zahraničnopolitická závislosť na 

USA, "mierová'' ústava a rozšírený pacifizmus. To že po 60 rokoch ide stále o platný 

faktor je evidentnó na porovnaní s Nemeckom (napriek existujúcim odlišnostiam) -

ako druhá a tretia najváčšia ekonomika sveta a druhý a tretí najvačší prispievatei 

124 Sakakibara 200:3, p.!J()·!J7 

125 "late-comer" ,Ilook 200·1, p.G9 

12G To je dóvodom nnpríklad toho, ~ev Japonsku existuje silná tendenci u nevnímať kolonizáciu Kóreje (1910·1945) 
sebakriticky, pn•tožc v dobe. kl•dy k nej došlo údajne neporušovala medzinárodné právo, resp. odpovedala trendu 
doby a systému, ktorému sa ,Japonsko rozhodlo prispósobiť. TakS'to pohl'nd, v Japonsku nezriedkav5·, predstavuje z 
uvedenej literatút·y napr. l~uruda l DDD 
127 l'ríkladom m(Jže b~;t' predsta\·a, že sa ,Japonsko ale bu Japonci nesprúva "gentlemansky" alebo "štátnicky" 
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do rozpočtu OSN 1 ~H nemajú miesLo stáleho člena Rady bezpečnosti OSN a nie sú ani 

členmi jadrovúho kl u bu, vykazujú tendenci u k pacifizmu, ich vysielanie vojsk na 

misie do zahranic';ia ju sprevádzané kontroverziou a vzťahy zo susednými štátmi 

majú v sebe stále istú pl'Íchuť nedóvery. Tá je pravdepodobne vačšie v prípade 

Japonska, ktorú vďaka svojej izolovanej polohe a naviazanosti na USA nebolo 

nútené vzťahy so susedmi urovnať tak rýchlo, ako tomu bolo v prípade Nemecka v 

strede Európy. Latentná ncvraživosť zo strany ázijských národov je tak stále 

doležitým faktorom, ktorý nutí japonskú zahraničnú politiku "chodiť po 

špičkách" pri jednaní s týmito krajinami. 1 ~') Tieto historické súvislosti sú velmi 

výrazné práve vo vzťahu s KLlHL Zrod Severnej Kórey je neodlučiteiné spatý s 

bojom o vymamcnic sa z podrll(';m japonskej ríšc a scverokórejský štát je obrazne aj 

doslovne postaven)· na trosldch tcjto ríšc. Studená vojna toto nepriatel'stvo 

zakonzervovala a preniesla až do súčasnosti, navtac, z pohl"adu KLDR Japonsko 

nielenže čiastočne nes1e vmu za rozdelenie polostrova ale jeho politika 

jednostranného preferovania KR počas Studenej VOJny výrazne prispela k 

prehÍbeniu a uchovaniu tohto stavu. 1:'u 

3.3.1 Niektoré domáce kategórie japonského zahranično-politického 

správania 

I fon' uvedcnú gl~opolitické a historické súvislosti sa prejavujú pri tvorbe 

zahraničnej politiky jednak pnamo ako štrukturálne obmedzenia a jednak 

nepnamo vo forme kategórii správania sa, z ktorých vychádzajú m1mo iné aj 

128 l'viOFA: Unitt;d Nations and ,Japan: ln Quest of a NPw Role, 2002 

129 Hook zOO:!. p. 7 I 

l3U Takeshi 200-l. p. 2D;"í 
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rozhodovatelia o :~:ahraničnej politike. Mechi takého "kategórie" je možné zaradiť 

"antimilitarizmus", "ekononizmus", či mentalita "druhého najlepšieho". 

Prvý z nich, nntinúlitnrÍzmus súvisí so sposobom, akým ,Japonsko rozpútalo 

a prežilo druhú svctovú vojnu v Azii, vrútane zážitku atomovej bomby. 131 Viac než 

reflektovanie na minulost. do budúcnosti orientovaná pomyselná prísaha stať sa 

navždy "krajinou mieru" ( Sfl;fD~*/\.0)~1"\) bola považovaná za účinný spósob 

vysporiadania sa s vmou za spósobenie VOJny v Ázii. 132 I-Iirama (1999) v tejto 

súvislosti poukazuje; na "ncrealistický pacifizmus", japonskej verejnej mienky, ktorá 

s pacifistických pohnútok paradoxrte odmieta ako vojenskú alianeiu s Amerikou, tak 

aj posílenie 1·oJe japonslwj annúdy, c';o sCt hlavné dve možnosti, ktoré japonská 

bezpečnostn:í politika rn{L Vo Ví',ťahu ku KLDR tento "norealistický pacifizmus"-

(pn:lína sa s Japonsk)·m v)T:tzom heiwil bolw), móže mat podobu náruživého volania 

po zhrútení režimu Kim Čong-ila, ktoré v súvislosti s problémom únosov hlásali 

média a nimi ovplyvnená vet'UJná mienka, bez zvážcnia súvislostí pre japonskú 

bezpečnost:. 1 :J:i 

Dnthá pl"Íbna a tvár "nerealistického pacifizmu" súvisí s japonskou 

ostrovnou polohou a praktickou neex1stenciou historického zážitku cudzej invázie, 

okrem mongolskej v I :3. storoť:í, a podmancnia cudzou kul túrou. Všetky ostatné 

invázie v svoJej htsLórii iniciovalo ,Japonsko, (;o vytvorilo podvedomú predstavu, ze 

t:Jtačí, aby ,Japonsko chcclo mic;r a vojna nebude. 1 :t 

"EkonomiLmwt má kon;m; má v ,Jošidovej doktríne a Je spatý s popretím 

l:JI Hook 200-L p.fi7 

13~ llashinwto 1 D~JD, p.l O 

l:i3 ](;mg 200:3, p. Hi 

1:1~ hawashima 200:l. s.D 
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predvojnového militarizmu a so snahou o "dobehnutie a predbehnutie" Západu. 

Súvisí s prestavou o merkantilistickom štátc. V duchu ekonomizmu je voči KLDR 

vhodné použit hlavne ekonomické nástroje a ekonomickú moc vrámci tzv. 

ekonomickcj bczpe(:nostncj politiky. S ckonomizmom súvisí surovinová závislosť a s 

nou spojená prcclstava dwnomiclwj zranitdnosti, ktorá významne vplýva 

zahraničnú politik u.l:J5 

"Mentalita druhého najlepšieho" znamená tendencia byť aktívny v úzadí, 

vylepšovat a dobiehať, bez potrcby (a čiastočne aj schopnosti) zviditel'niť sa alebo zaujať 

vedúcu pozíciu. Súvisí so stotožnením sa a pozíciou "junior partnera" po viiščinu svojej 

histórie zahraničných vzťahov za hlavnou mocnosťou doby · Čínou, Vel'kou Britániu, 

Ncmeckom a USJ\. 

135 \' tejto súvislosti b:)·va uvúdzané, že hlavným cieiom americkej zahraničnej politiky v povojnovým období bolo 
zadr:!,íavanie komunizmu, kým hlavnS·m cidom japonskej zahraničnej politiky bolo zabezpečenie stabilného 
prísunu surovin, najmi1 ropy. TL•nto príklad dobre ilustruje rozdielmedzi oboma politikami 
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4. K~DR a Japonsko 

Medzinárodná politika Východnej Ázie 

Východn:t Ázia, v politickom vymedzení zahrňujúca ČLR, Čínsku republiku na 

Taiwane, obidvc ICórcjc a skupinu juhovýchodných štátov, členov ASEAN-10, je 

oblasťou sveta, kde je japonská prítomnos( najcitefnejšia. Japonsko tu prestavuje 

regionálnu ekononúckú vehnoc, čo dokazuje výška japonskej oficiálnej rozvojovej 

pomoci (ODA), úroveú priamych zahraničných investíc (FDI) ako aJ vzájomná 

obchodná výmena.I:Jri Mimo toho je japonský vplyv v tomto regióne podporovaný 

rozsiahlou aktivitou japonských transnacionálnych spoločností, z ktorých mnohé 

majú práve v oblasti východnej Ázie (ažisko svojej výroby. 

V politickt;j sfón· vš<~k ,Japonsko z viacerých dovodov nebolo schopné 

dosiahnu( takto hlbokú úrovcú vz(ljomn}•c!J stykov. Japonsko sa tu teší stále 

relatívne malej m1ere dóvery a vzájomné vztahy sú narúšané aj nevyriešenými 

teritoriálnymi sporm1, s Južnou Kóreou o ostrovy Takešima t'r ~ (Tokto v 

kórejčine) a súostrovie Senkaku '!R. M ~=il' ~ (Tiao-jú v čínštine) s Čínou alebo 

(niekedy zástupnými) pmblémami ako učebnicové kontroverzie alebo návšteva 

svaiyne Jasukuni japonsk)·m predsedorn vlády. 1:17 Príkladom pozitívneho vývoja v 

japonských politických vztahoch k východnej Ázii predstavuje dialóg 

Japonsko-ASI•:AN, lfaiC'j multilaterálna platforma rozhovorov na medzivládnej 

l3G 29.4% japonskej ODA. 20.G% japonsk.\·ch FDI a :lS% objemu zahraničného obchodu Japonska je sústredených 
vo v)•chodnej A;r,ii, zdroj: ,JETI{() Busim•ss ťacts and ťigures: NIPPON 2000 

!37 Tieto dva teritoriálne spory sú spoj<~né so sponni o pníva z rybolovu s Kóreou a ťažby ropy s Čínou. Cha 1999, s. 
192. V prípade Eórey však má spor o súostrovie Takeširna aj morálny rozmer, nakol'ko ide z kórejského pohl'adu o 
prvú časť svojho územia, ktorú si ,Japonsko privlastnilo, 5 rokov pred samotnou anexiou v roku 1910. 
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úrovni zamcraná na bezpečnostnú problematiku ARF 138 (Regionálne fórum 

ASEAN), ktoré vzniklo v roku 1994 z japonskej iniciatívy či pokroky v bezpečnostnej 

spolupráci a diplomatických stykoch s Južnou Kóreou v rokoch 90-tych, ktorá v 

minulosti nebola myslitdnou. 

KLDR ako prcdmet japonskcj zahraničncj politiky 

Severná Kórea participuje na spomínanom medzinárodnom vývoji vo 

východncj Ázii vo vehni malej miere. Jednou z mála výnimiek je účasť na rokovaní 

ASEAN+3 a ARF, ktorých sa prvýkrát zúčastnil zástupca KLDR v polovici roku 

2000 a 4-stranné, 3-stranné a 6-stranné rokovania o bezpečnostnej problematike na 

Kórejskom polostrove, ktoré sa konali od roku H)97 (4-stranné) a 2003 (3 stranné a 

následne 6-stranné). Napriek Lomu hrá KLDR v japonskej zahraničnej politike 

ve hni vdk ú rol u a cštc viičši u mú ako objekt mediúlneho a populárneho záujmu. 

Medzi najdoležitejšie príč:iny tohoto stavu patria nasledujúce faktory. 

I. Hrozba p1·e bezpec~nosť ,Japonska- vývoj raketového a jadrového programu, 

možnosť dobrodružného použitia t)rchto zbraňových systémov alebo únik týchto 

zbraňových systémov teroristorn v prípade nekontrolovatel'ného kolapsu 

severokórejského režimu, riziko vojny na polostrove s dosledkami pre Japonsko a 

ďalšie hrozby bilatcrálneho charakteru ako je ilegálne prenikanie kórejských 

plavidiel, obchod s drogami, únosy obbmov v minulosti, potencionálne vnútorné 

riziko zo strany kórcjských rezidentov v ,Japonsko a inó znamenajú, že KLDR 

predstavuje spomedzi ostatných štátov najbezprostrednejšiu bezpečnostnú hrozbu 

138 členmi ARF jl' všl't k)·ch Hl krajín i\SE.\N, ,Japon~ko, Čína, ,Južnú Korea, Mongolsko, Rusko, Papua New 
Guim~a. Austrúlia, Nový Zóland. Kanada, USA a od roku 2000 aj KLDH. 

51 



i 
I. 
; ' 

pre Japonsko. 

2. Severná Kórea je jediným štátom, s ktot·ým Japonsko nikdy nemalo nadviazané 

diplomatické styky a taktiež eštc nedošlo k povojnovému vysporiadaniu sa za 

japonskú koloniálnu nadvládu. Vzhl'adom na historickú, geografickú a kultúrnu 

blízkost je to výnimočnó. V ,Japonsku je c';iastočne tento stav vnímaný ako neprávosť 

voči Kórey, čo je vcfaka mor:'dncmu rozmcru problému jeden z dóvodov, prečo 

Japonsko o nOl'malizáciu záujem má. 

3. Voči Japonsku existujú očakávania w strany Scvernej Kóreje na rozsiahlu 

hospodársku pomoc v prípade uzatvorenia dohody o normalizácii diplomatických 

stykov. Mimo to je aj v súčasnosti Japonsko významný poskytovatel' potravinovej 

pomoc1 pre KLD R a bol významným prispievatel'om do organizácie KEDO 

(Organizácia prc rozvoJ energetiky na Kórejskom polostrove). Očakávania voc1 

Japonsku su pomeme vysokó aj v ,Južncj Kórei a to predovšetkým ako 

potencionálny poskytovatel' zahranic~nej pomoci a invcstícii v prípade zjednotenia 

polostrova. LJ~J Dóvoclom je to, že ,Japonsko má okrem svojej geografickej a historickej 

príbuznosti hlavnc úspešnú skúsenosť s investíciami do rozvoja juhokórejského 

priemyslu a hospodát·skou pomocou v rokoch 70-tych a 80-tych a z vyspelých 

ekonomík má najvúč:šiu skúsenosť s kontaktmi s KI~DR.l40 

Analýza konkrétnych udalostí v bilatcrálnych vzťahov v úvode 

vymeclzc~n)·ch 90-t.ych rokov bude primárnc zameraná na dva aspekty - japonskú 

rcakciu na krízy vyvolanó Sevcrnou Kórejou a na japonskú rol'u v bilaterálnych 

139 ,Juhokórej~ké Ministerstvo financií odhaduje núklady zjednotenia na !)80 miliárd dolúrov, čo je asi 2,5 krát viac 
ako ročné HDP ,Ju~nej Kóreje, už z čoho vypl~·va nepostrúdatelnosť zahrrrničného kapitálu a vel'kosť očakávaní voči 
Japonsku 
140 \'tctor 1999, p.220 
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rokovaniach. V skúmanom období sa uskutočnili návštevy straníckych delegácii do 

Pchjongjangu, rokovania o normalizácii diplomatických stykov ako aj vrcholná 

schódzka hláv obocl1 štútov. lllavné krízy ku ktorým došlo je jadrová kríza v rokoch 

1~)9:3 až 19!)!1 a vystrelenic balistickcj strely ponad japonský ostrov Honšú v roku 

1998, d'alšími bczpe<';nostnými problémami dostatočne vel"kého významu je 

prenikanie podo/jriv.\rch severokórejských plavidiel do teritoriálnych vod Japonska a 

otázka únosov japonsk)rch občanov koncom 7CHych rokov. 

4.1 Japonsko a KL.:DR počas Studenej vojny 

13ilaicrálne vzfahy boli po celú dobu existencie Severnej Kórey poznačené 

koloniálnou minulos(ou a Studená vojna, ktorú nasledovala znamenala, že vzájomný 

vztahy boJi n:latívne tlmcnó aj po Druhcj svetovej vojrw a pomerne verne kopírovali 

celosvetový a regionálny v)rvoj. Oficiálncj styky prakticky neexistovali a japonská 

vláda konala v súladc s anwrit:kou stratégiou zadržovania KLDR. Napriek tomu 

však Japonsko uznávalo realitu existencie KLDR a s KR spolupracovala často skór z 

geopolitickej nutnosti, než z presvedčenia. 

KLDR je tak až do súčastnosti jedinou krajinou na svete, s ktorou Japonsko 

nikdy nemalo uzav1·cté diplomatické styky. Takasaki Sódži141 identifikuje 4 obdobia 

v povojnovej ére, kcdy mcdzinárodno·politická situácia umožňovala ich nadviazanie, 

čo však nikdy ncbolo zrealizovanó. 

- Okt.óbcr I ~)GG, kcdy .Jnponsko obnovilo diplomatické styky so ZSSR 

- Septembcr 1972. k<:dy ,Japonsko obnovilo diplomatické styky s ČLR 

- September 1990, v súvislosti s cestou dclegácie vedenej Kanemaru Šina do 

141 Takasaki 2004. p.l4 
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KLDR 

- September 2002, v súvislosti s cestou premiéra Koizumiho Džuničiróa do KLDR 

Spoločným mcmovateťom v týchto prípadoch je vývoj bipolárnej konfrontácie 142 

a politika ,Južnej Kórcy, s ldol'Ou ,Japonsko diplomatické styky nadviazalo v roku 

1965 po 1:3 rokoch obtiažných a niekofkokrát prerušených rokovaniach. Zmluva o 

zúkladných vídahoch, ktor:'t bola výslcdkom týchto rokovaní, potom vyslovene, aj 

keď úmyselne vágnym sposobom, vylúčila možnost nadviazat diplomatické styky aj 

so Severom. ll:l Vláda KLDR zmluvu ostro odsúdila za "upevnenie rozdelenia 

polostrova" japonskými "militaristami, ktorý usilujú o inváziu do Kórey."l44 

Prvé tri spom ínané časové body súvisia s uvoinením napatia studenej vojny. V 

roku 1955, kedy došlo k ist.ému zblíženiu Japonska so ZSSH, navrhol severokórejský 

premiér Nam II ust.anovcnie obchodnej a kult.úrnej výmeny, ktorá sa mala stať 

základom k nadviazaniu diplomatických st.ykov. Táto iniciatíva býva interpretovaná 

ako snaha o získanie rcparúcii za koloniálnu nadvládu, ktorá by pomohla v obnove 

ekonomiky zdevast.ovanej v Kórejskej vojne. 11 " Ei'lte v tom istom roku bola s vel'kým 

pričinením Japonskej komunistickej strany JCP založená Japonsko-severokórejská 

spoločnosť ( aw.,giih~) s programom kultúrnych výmien a následujúci rok vznikla 

Japonsko-severokórejská obchodná asociácia ( 8 ~jl~~), ktorá mala za ciel' 

podporu vzájomn{~ho obchodu. Obchod spočiatku prebichal prostredníctvom Číny, až 

v roku 1962 po z1·ušení zMwzu bola zahájená prvá priama pravidelná nákladná 

14~ okrem 2002 

lJ:l ('!{mok 111 :!.mluvy. "Olw str:my potvrdili, žu \'lúda l~órujskeJ republik)' je jedinou zákonnou vládou v Kórei v 

súlade s Rezolúciou č. lHfí (]ll) Valného zhromaždcma OSN", 

144 Hodong Shinmun (SL•verokórejské vlúdm• novmy) 2:Hi.l HG:"í 

J.J5 Takasaki 200·1, p. lG 
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námorná linka meci:t:i oboma štátmi. 1 lli Japonsko sa následne rýchlo stalo najviičším 

obchodným partnerom KLDH spomedzi kapitalistických krajín a tretím celkovo po 

ZSSR a Číne. V tomto období začala tzv. rudová diplomacia (.A~.9~~), v rámci 

ktm·ej boli do KLD ll pozývané delegácie poslancov a zástupcov ekonomických, 

odborových aj kulLút·nych organizácii, za cieťom udržovania kontaktov aspoň na 

nevládnej úrovni. 

V roku 1H5G došlo taktiež k prvému rokovaniu medzi japonským a 

severokórejským (\;rvcným hížom, ktorých výsledkom bol návrat 36 japonských 

občanov z KLDR do vlasti. Hozhovory Červeného kríža v roku 1959 priniesli dohodu 

o presune, resp. "návrate" kórejských rezidentov z Japonska do KLDR (~ffi-00$*), 

na základe ktorej bolo s prestávkami až do roku 1984 vysťahovaných z Japonska do 

KLDR ~)3 tisíc Kórejčanov, paradoxne póvodom prevážne z južnej časti polostrova, 

vrátane 1831 ich japonských partnerov, najm~i manželiek. 117 Na odsune sa vo verkej 

miere podieťala G('lwrúlna liga Kórejbmov v ,Japonsku Čósen Sóren. Pre Japonsko 

to bola šanca zbavit sa časti nepohodlnej kót·ejskej menšiny pod zámienkov 

umožnenia slobodnóho výberu vlasti, pre KLD R jednak spósob doplnenia chýbajúcej 

pracovnej sily, ale hlavne prostriedok posilnenia svojej pozície voči Japonsku na 

úkor KR. 11 ~ Plánovanie a presun tak verkého množstva rudí po mori znamenal 

uvoťnenie pohybu medzi Japonskom a KLDR, politický tlak na KR počas rokovania 

s Japonskom o normalizácii ako aj citel'né zvýšenie severokórejského vplyvu na 

kórejskú mensmu v ,Japonsku. hlavne prostredníctvom organizácie Čósen Sóren. 

J.l(; ll ugh''·' l!HHJ. p.l ll 
1 ·1 ~ 'l'akasaki, ~00 l. p.l ·;· l'robh'.m Jl' [)(•zm• Il<lz~·,·an~ :--Jihondžinzuma ( 1:1 7f;:.A_~). Napriek tomu, že sa pri vstúpení 

do ELDR \'Zdali japonskt'ho obi·íanst\·a, Jeh n:'l\'Šil·\·a .Japon,;ka sa nt'slJn· stala taktil)z predmetom medzivlúdnych 
rokovaní 
148 1\.ang ~00:), p./()·/íl 
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Bezprostredným faktorom úspechu odsunu bol úspešne vytvorený obraz 

prosperujúcej rovnostárskej spoločnosti, ktorá zlákala mnohých kórejských 

rezidentov a ovplyvnila aj istú časť japonskej spoločnosti. 

Druhá etapa prehÍbenia japonsko-severokorejských kontaktov nastala 

začiatkom 70.rokov, v súvislosti s americko·čínskym vyrovnaním a celosvetovou 

détente. Japonskí politici, vrátane členov vlády, začali otvorene hovoriť o nutnosti 

vyváženejšej politiky voc1 obom Kóreám (tzv. equidistance policy, ~ ~ fJ.. i& ~fO. 

Návštevy roznych politických skupín do KLDR nabrali na intenzite, Japonsko 

uvol"nilo vízovú politiku voči korejským rezidentom v Japonsku, vrátane 

funkcionárov organizácie Čósen Sóren a japonské média publikovali pochvalné 

články o KLDR, zatial" čo KR kritimvali za neslobodný režim Jusin, čo vyvrcholilo 

zákazom činnosti pobočky Jomiuri Šhinbun v Soule v roku 1972. 149 

Kontrastný ro:td ic I v o vnímaní svojcj bezpečnosti a vzťahov s KLDR medzi 

KR a Japonskom je zrejmý z nasledujúceho citátu Victora D.Cha: "Južná Kórea v 

prineípe vnímala situúciu ako hru s nulovým súčtom, kedy pokrok vo vzťahu 

Japonsko-KLL)]{ je možný len na úkor ntahu ,Japonska s Kórejskou republikou a za 

cenu oslabenia antikomunistickej aliancie na polostrove. Oproti tomu, Japonsko 

vnímalo situáciu [okolo détenteJ ako vzácnu príležitosť nadviazať pevnejšie vzťahy s 

Pchjongjangom, ktoré nielenže by priniesli výhody vo forme nového exportného trhu 

ale by tiež výra:tne :tnížili potencionálne bezpečnostné riziká, ktorým Japonsko čelí." 

V roku 1971 navštívil Pchjongjang so súhlasom vlády primátor Tokia Minobe 

Rjókiči a ako prvý predstavitd centrálnej {;i metskej vlády rokoval s Kim Il·Songom. 

1-18 Cha ID!HJ, p.J2:{·12-I \\'dill'<lnil' l'iac·n;isubn~·ch víz prakticky umožnilo pohyb z I\.l~DR do KR cezJaponsko, čo 
na]mil vzhladum ll<l špionú~.m· aktivity bulo,. El{ vnímané ako vúžne uhro:wnie vlastnej bezpečnosti. Predpokladá 

sa, 7.l' viiči\ina ilL•gúlnych l'llÍknutí na úzcolllll' 1\.H bul vykonúvan)·ch CPZ Japonsko. 
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V nadvaznosti na lÚlo návštcvu vznikla v tom istom roku Parlamentná liga na 

podporu japonsko-severokórejského priatel'stva ( B ~ ~ Pf {JE Ji ~Ř ~ ll M) , 

pozostávajúca z 24G člcnov obodl komor japonského parlamentu, vrátane LDP, s 

finálnym ciel'om ustanovenia diplomatických stykov. Liga vyslala v roku 1972 do 

Pchjongjangu misiu, počas ktorej došlo k podpísaniu obchodnej zmluvy, ktorá 

smerovala k ustanoveni u obchodných zastupitefstiev. Tieto aktivity následovali 

d"alšie návštevy Pchjongjangu (:lc:nm i japonsk)·ch politických strán. Vlastnú 

delegáciu pripravovala dokonca aj samotná vládna LDP, nakoniec však došlo k jej 

odloženiuY'u ,Japonské mestské samosprávy takisto zakladali Ligy priatel'stva s 

KLDll a škálu kontaktov doph1ovali rozne kultúrne výmeny. 

V druhej polovici 70-tých rokov došlo k zlepšeni u japonských vzťahov s KR, čo 

znamenalo ochladenie ntahov so Severom. V roku 1977 bola ešte podpísaná 

predbežná zmluva o rybolove, postupne však už začínal byť vzájomný obchod 

zaťažovaný problémom scvemkórcjského dlhu vob Japonsku, ktorý sposobil 

postupné znižovanic japonských investícii. Obchod s KLDl{ tak začal byť doménou 

firiem severokórejsk)·ch rezidcntov v ,Japonsku a (:lt~nov Č~ósen Sórenu. Na základe 

Zákona o spoločných podnikoch vzniklo v KLDR približne 110 podnikov s účasťou 

firiem spatých s touto organizáciou. 151 Sporadicky tiež dochádzalo k obmedzeniam 

obchodu z obavy o zneužitie pre vojenské účely. 

Na prelome 70-tých a 8CHých rokov došlo k únosom152 viacerých japonských 

150 Japan Tinws 21.3.1D7:{ 

151 llughl's 19DD. p.GO. l:l2 

1"" I~ viíčšme úno">\' došlo\' mkoch 1D77 :tž 1D79 )ll'J pobrt'ŽÍ ,Japonskóho mora v strednom Honšú a na pobreží 
Tiché· ho ocl'Únu na jtánom 1\.Jti.~Lt a !llilJÚ podobn(: sct•nún• zúhadn~·ch zmiznutí dvojic alebo jednotlivcov. 'faktiež 
došlo k trom prípadum zmit,nutw .l<tponco\· v Európe v mkuch 1!)80 až 1D8:l, u ktor)•ch existuje podozrenie, že ich 
má na svedomí Sl'\'l'l'll(t J{.(m•:t. Cl•lkoví· po(Pt nr:Z\'l'.'t n~·ch ostlb japonskú vUída uvádza v súčasnosti na lG. 
l'redpokladan\· út'L'l únosu Jl' ,·~·uk<t .J<tponl'tn)' Jll'l' kórejskú n>zl·iedku alebo prípadne využitie cestovných dokladov 
obetí. Podra East .\sian Str:tkgic f{t•VH!I\' 200:3, lliplomatic Bl lil: Book 200:3 a www.sukuukai.jp/narkn 
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obč:anov severokórejsk~~mi agentami, l':o bol problém, ktorý nakoniec v neočakávanej 

miere ovplyvnil vývoj bilaterálnych vzťahov a spósobil obrátenie verejnej japonskej 

verejnej mienky výrazne v neprospech KLDR. Podobný efekt odsúdenia verejnosťou 

a oboznámenia sa s nezávideniahodnou realitou Severnej Kórey mali ďalšie dva 

incidenty v rokoch 80-tých, útok na vládu a prezidenta KR Čon Tu-hwana v 

Rangúne v roku 1 ~)8:3 a teroristický útok na osobné lietadlo KR o štyri roky nesk6r. 

V oboch prípadoch ,Japonsko zaviedlo dočasné sankcie na obchod a pohyb os6b.
1
53 

KLD R v odveLe v mk u I D8:3 zaJala dvoch japonsk)'ch námorníkov oficiálne kv6li 

podozreniu zo špionáže (a fóra známa ako ~ ± 0..1 JL~14) a prepustila ich až o 7 rokov 

neskór. 

Napriek tomuto vývoju prebiehali politické návštevy aj v tejto dobe, pričom 

medzi najvýzannu~jšie patrí misia dobrej vóle prvého predsedu Parlamentnej ligy 

Kúno Čúdžiho (LDP), núvšteva predsedu JSP lšibaši Masašiho v roku 1984 a misia 

Taní Jóičiho, (LDP) vtedajšieho predsedu Parlamentej ligy, v roku 1986. V dvoch 

posledn)'ch prípadoch išlo o n{tvštt~vu s vedomím a implicitným súhlasom vlády.
154 

Za KLDR navŘt.ívil o rok predtým ,Japonsko Kim U·jong, predseda 

Sevl~rokórejsko·japon:--:kl~j priatdskej asocmcte a stretol sa s viacerými 

prominentými politikmiY''' Návštevu predsedníčky JSP Doi Takako v Pchjongjangu 

v roku 1 ~)87 s cidom zlepši( bilaterálne vztahy je možné chápať už ako udalosť na 

prelome dvoch ér, aj vzhťadom na to, že o dva roky nesk6r JSP vďaka popularite Doi 

získala najviac hlasov vo voťbách do hornej komory parlamentu a JSP v nej 

prv)rkrút dosiahla v~ú:,činu nad LDP. 

l:YJ Ta kasa k i :WO l p ~O 

lS I Cha 19~1\l, Jl 1 ~lI 

lG;) t;untit'Ž 
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Podl'a Victora D.Cha ,Japonsko nikdy vedorne neusilovalo o ovplyvňovanie 

rovnováhy síl na polostnJVe podporou KLDR na úkor svojho spojenca KR, avšak jeho 

politika vychádzala z presvedčenia, že angažovanie Severnej Kórey je efektívnejší 

prostriedok zmenšovania bezpečnostného rizika Severovýchodnej Ázie než jej 

izolácia. 15G Napriek tomu k priamemu medzivládnemu kontaktu v povojnovom 

období nedošlo a prvý konkrétny krok smerom k bilaterálnemu dialógu následoval 

až po prejave prezidenta Kl{ l{oh Tchá-ua 7.7.1988, v ktorom dal najavo úmysel 

ukonči( konfronLal':nú diplomaciu voči KLDR a súbežne so snahou o zlepšenie 

juhokórcjských vzfahov s {:ínou a Sovictským zvázom vyjadril podporu zlepšeniu 

vztahov KLDH s Japonskom a USA. 

15G Cha I H99, p. 1 \l~ 
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4.2 Bezpečnostné krízy v rokoch devaťdesiatych a japonská reakcia na ne 

Nakanishi 157 pri rozoberaní japonskej reakcie na medzinárodné krízy 

upozorúuje na odlišné ponímanie pojmu "cns1s management" v Japonsku a USA. 

Pojem, ktorý vwikol počas Kubánskej krízy v roku 1962 póvodne znamená 

usmerúovanie krízy ta k, aby ncdoroz;umením medzi zúčastnenými stranami nedošlo 

k nechcenómu vypuknutiu v otvorený konflikt. ,Japončina pojem prebrala v 

doslovnom preklade kilu'luwrÍ (frt:m~r~J, ktmý je v:šak v Japonsku chápaný ako 

súbor opatrení, ktoré musí japonská vláda podniknúť, aby zabránila domácim 

následkom danej medzinárodnej krízy. 

Podstata tohto rozdiclu spočívá v jeho pasivite a orientáciou na seba samého. 

Slovami Nakanishiho: "japonská zahraničná politika voči Kórejskému polostrovu 

neudržuje rovnováh u medzi zadržovaním a dialógom, ignoruje význam nadviazania 

psychologického vztahu s p<utnerom a má tendenciu sústrediť sa len na riešenie 

svojej časti problómu, ktor): vznikne" 1 ''H Znamená to postoj, ktorý predpokladá, že 

Japonsko nemá moc zabraúova( medzinárodným konfliktom, jediné čo móže urobiť 

je znižovať n{tsledky takého konfliktu, predovšetkým domáce. 

4.3.1 Atómová kríza v rokoch 1993-1994 

157 Nakani~hi ~00~. p t:ll \:ll 

lGtl Nakanishi ~00~. p.l:"íO 
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Svojou povahou mala kríza v rokoch U)9~3 a 1994 ešte prvky studenej vojny. 

Kórejsk)· polosLI'O\' sa v t.cjto dobl~ nachúdzal na pokraji vypuknutia novej Kórejskej 

vojny. KLDR pristúpilo k Zmluve o nešírení jadrových zbraní 12.decembra 1985 na 

základe tlaku ZSSR, ktoré Kórey poskytlo pomoc s výstavou jadrového zariadenia. 

Avšak Dohodu o zárukách, ktorá umožňuje inšpekciu atómových zariadení 

inšpektormi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu MAAE podpísala KLDR 

až v januári l!H)2 vo Viedni kvoli silnejúcemu medzinárodnému tlaku a po tom, čo 

USA oznámilo, že stiahlo všetky jadrové zbrane rozmiestnené v Južnej Kórey, 

zrušilo rozsiahlc vojenské: cvic':enie Team Spirit konané spolu s KR a dalo na javo 

ochotu rokovat s KLIHL 1''!1 Núslednó inšpekcic viedli k poznatku, že KLDR 

nezverejňuje úplný rozsah programu obohacovania plutónia. MAAE požadovalo 

povolenie špeciálnych inšpekcii v ďalších dvoch predpokladaných jadrových 

zariadení, čo KLDR odmietla z dóvodu, že ide o bezprecedentnú požiadavku, ktorá 

by narušila vojenské tajomstvo.HiO 

V máji Sevemá Kórea vystrelila balistickú strelu Rodong-1 (typ Scud-C), 

ktorá pristála v ,Japonskom mori. USA obnovilo cvic";enie Team Spirit a v atmosfére 

stúpajúceho napútia v marci 199:3 ohlásila KLD R úmysel odstúpi( od Zml u vy o 

nešírení atómov)·ch zbmní, (:o odvolala až predposlcdný deň 90-dňovej výpovednej 

lehoty na základe rokovaní s USA. MAAE však pokračovala v tlaku na KLDR
161 

a 

vynútila si rezolúcia OSN v novembri 1993, ktorá požadovala okamžité prijatie 

inšpekcií. Konflikt medzi MAAE a KLDR nakoniec vygradoval v marci 1994, keď 

KLDR bez prítomnosti inšpcktorov premicstnila jadrové palivo zo svojho 

15~1 HughL·~ 1\J!Hl. p.G:l 

lGO The ln~titute for Dt;f(:n~e and Di~mnwment Stuclws. http://w\\'w.iclds.org/issNucProlifNEA.html 

llil llóvodom je mimo in<·· ·;.h·hanil' ,. p1·ípadie lrúku v období \'ojny I' PL•l'zskom zálive, kecly MAAE podcenila 

skutočn)• rozsah j:Hll'ol·éhu pmgramu 
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5-megawatLovóho reaktoru, z ktoróho by bola schopná spracovaním získať dostatok 

plutónia na výrobu nickol'kých jadrových zbraní. USA a KR vypracovali plán sankcí 

OSN voči KLDn, ktoró zahí·ňali zastav(~nie tcchnologickej a ekonomickej pomoci 

voči KLDR, zastavenia finančných transferov od kórejských obyvatel'ov Japonska a 

námornú blokádu.](;~ KLDH prípadné sankcie nazvalo aktom vojny a vojnu tiež 

vážne zvažovala aJ Clintonová administratíva. K obratu došlo az pn 

"súkromnej" návštcve bývalého prezidenta USA Jimmyho Cartera Pchjongjangu, 163 

ktorá sa mala sta( pravdcpodobne poslcdnou diplomatickou iniciatívou USA.l64 

Okrem pozvánky od Kim 11-songa pre juhokórejského prezidenta Kim Jong-sama 

získal Carter príód'ub zastavcnia jadrovóho programu výmenou za nové kolo 

rokovaní s USA. Tie, konané v Ženeve v októbri 1994, nakoniec vyvrcholili tzv. 

Rámcovou dohodou o jadrovcj problematiko, ktorá sa stala jedným zo základným 

dokumentov v otázke jadrového programu KLDR. Hlavným bodom dohody je 

zastavenie jadrového programu KLDR, prísl'ub americkej strany poskytnúť do roku 

20o:3 zdarma l'ahkovodnó reaktory, ktoré nahradia severokórejské grafitové 

reaktory, ďalej poskytovat t·očnc 500 000 ton paliva ako náhradu za nepoužívanie 

reaktorov a americký prísl'ub nepoužit jadrové zbrane voči KLDR a podniknúť 

kroky smcrujúcl~ k normalizácii diplomatických vztahov. Kvoli stavbe reaktoru bol 

vytvorená Ol'ganizácta Kl~DO (Korean Peninsula Energy Development 

Organization), ktorej hlavnú čas( nákladov v hodnote približne 5 miliárd dolárov 

IG2 Eberstadt.N: Financi:d transf'L'rs from .Japan to North Korea: Estimating the Flows, Asian Survey, voi.3G, no.5., 

p. :)2:\·12, citované z llu!';hl's 199!l, p.G:"í 
163 Clintovou administrativou bola núvštPva čiastočne branú ako zasahovanie do svojich kompetencii a bola ňou 
skór t rpená než vítan:1. prametY rozhovor s exprezidentom Carterom o jeho ceste do Pchjongjangu na 
www. p bs.oq:;/w~bh/pn ~es/fmn tI i twishows/k tml in te rviPws/ca l'lc r. htm I 

IG.J Cha 1999. p.211 
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mala niesť ,Južná Kórea, ,Japonsko, USA a Európska únia. 165 

Japonskú n~akcia na hí;;;u v JCj ]J(J(v;iatočnej fázy bola relatívne tlmená. 

Japonskí politici ;;;dórazúovali. Žl; ,Japonsko ncmá možnosť samo reagovať na 

situáciu, jeho ruky sú ;;;viazané a KLDR aj tak požaduje dialóg len s USA. Japonsko 

od začiatku vsadilo na diplomatickú aktivitu pri riešení problému a časť jeho snahy 

smerovala k presvedč:eniu Čínu, aby vyvinula tlak na KLDR. 16
6 

V Japonsku sa hovorilo o "najvačšej hrozbe pre národnú bezpečnosť od druhej 

svetovej vojny." Dt)ležitým faktorom bola aj otázka severokórejského raketového 

programu, ktorý už. pn;ukázateťne mal možnost strclou dosiahnuť japonské územie. 

Óalším zdrojom obúva bolo riziko vnútorných ncpokojov, predovšetkým zo strany 

kórcjskej nwnšiny v ,Japonsku a Čósen Sórenu. Vcl"ká pozoronosť bola venovaná 

otázke prípadných utečencov z polostrova a prípadnému prieniku severokórejských 

ozbrojencov do J aponska.H;I 

Kríza vyvolala v Japonsku uvedomenie si nedostatku krízového plánovania a 

krízovej legislatívy C.t.H!15!*U) pre konflikty odohrávajúce sa inde než priamo na 

území ,Japonska. Naviac kríza obnažila nedostatky v americko-japonskej aliancii. 

Americká armúda po:ř,iadala japonskú stranu o asistenciu v prípade ozbrojeného 

konfliktu na polostrove, ktorú mala zahh1at možnosť vedenia vojenských operácii z 

amerických zúkladní v ,Japonsku, poskytnutie civilných letísk a prístavov pre 

americké námorníctvo, pomoc pri získávaní informácii, účasť japonského loďstva pri 

prípadnej námornej blokáde KLDR a vyslanie odmíňovacích lodí do oblasti. 168 

1G5 1\.edo homepagP, http:J/www.h•do.org/pdfs/AgreedF'ramcwork.pdf 

lGli Duch 2002. J.l:~ 

1(17 'l'akasaki 200·1. p.HG 

168 Hughes 1 !lDB. p.D·I. Ta kasa k i 200 J, p.t\G 



Japonská vláda sa zdráhala povoliť dokonca aj použitie vlastných amerických 

základní na bojovó opcrácie na polostrove, nakoniec však krízová skupina 

vypracovala v polovici rok u 19~.H od poveď na americkú žiadosť, v ktorej Japonsko 

"povolilo" toto použitie základní. ale odmietlo logistickú podporu japonských 

jednotiek sebeobrany americkej armáde alebo účasť na blokáde alebo odmíňovacích 

operáciach z dovodu, že by išlo o kolektívnu obranu ( ~ff] á'g § ~~ ) , ktorú japonská 

vláda interpretovala ako protizákonnú. Sl'úbili však spolupracovať s americkými 

vojskami a rezolúciami OSN ako to len bude možné "v rámci obmedzení daných 

ústavou".lli!l Náslvclné utíchnutic kríz.y po návšteve bývalého prezidenta Cartera 

bolo tak záchranou aj pre ,Japonsko. 

Výslt:dkom atórnovej krízy na kórcjskom polostrove pre Japonsko bolo hlavne 

upevnenie japonsko-americkej vojenskej aliancie. Japonsko v rokoch následujúcich 

po kríze schválilo m nožstvo legislatívnych zmien, ktoré mali za ciel' zvýšiť 

akcieschopnosť SDF a posil'nenie aliancie. Príkladmi 170 sú úpravy v "National 

Defence Program Outline" ~JJ~~~tTI!li O)*~ schválených v roku 1995, Guidelines for 

Japan·US Defence Cooperation B*~JJ~~1ffJJ}JO)f.:lf.>O):j:l§jf- navrhnuté v roku 1997 a 

uveden{; do praxl; t.roj1cou z;\konov a zmlúv novelizovaných v roku 1999: SDF Law § 

~~~$:, Acquisition and Cl'Oss·Servicing Agreement B *WI~15t~§H§:BJJi{~~.ii'. a 

Guidelines bili Ji5Jill$řl."~5!. 171 Od roku 1994 japonská ročenka národnej obrany Bóei 

hakušo uvádza ako hlavnú hrozbu pre svoju bezpečnosť KLDR a častý je názor, že 

1G9 llughcs l!J~JD. p.!J:) 
170 V rámci zachovania tenninolo!!;iclwj presnosti sú uvedené všetky len v póvodnej japonskej verzii a v anglickom 

preklade 
1';1 J<:ncyclopm'dia Britannica, llughps 200l,p.\JG 
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jej hrozba bola pri spomínaných revíziách vojenskej aliancie využitá ako príhodná 

zámienka, čo platí aj pre snahu USA presvedčiť ,Japonsko k účasti na výnimočne 

nákladom systéme protiraketového štítu TMDY1
" 

Ešte jedným vý:-dedkom hízy jt~ prehÍbenie japonskej spolupráce ako s USA, 

tak aj s KR, s ktorými poč:as krízy prebiehali časté rokovania. KR rada kvitovala 

japonskú nepripravenosť jednostranne reagovat na vzniknutá krízu. 173 Japonsko sa 

počas kríze zúčastnilo viacerých bilaterálnych aj trilaterálnych rokovaní s oboma 

partnermi o KLDR a aj frekvencia štátnych návštev medzi KR a Japonskom bola 

vyššia ako obvykle. Vzájomná koordinácia a spolupráca pri riešení spoločných 

hrozieb sa ukázala ako nevyhnutná a bolo na ňu nadviazané aj v budúcnosti. 

4.3.2 Reakcia na vystrelenie rakety Tapchodong-1 v roku 1998 

3l.augusta 1998 vystrelila KLDl{ bez akéhokoťvek varovama skušobnú 

balistickú strelu Tápchodong·l cez japonské územie. Prvá časť rakety s doletom 

1500 až 2500 km pristála v Japonskom mori, západne od ostrova Honšú, druhá časť 

rakety po oddelení preletela cuz japonské ostrovy a pristála v Tichom oceáne, 

niekol"ko stoviek kilometrov, tentokrát na východ od severného Honšú. Korea 

prehlásila, že išlo o satelit, ktorý sa mal dostat: na obežnú dráhu. Predpokladané 

možné dovodv vyHtrcll~nia rakety/satelitu sú domáca propaganda údajného 

veduckého úspechu mcswc pred oficiálnym vyhlásením Kim Čong· Ila hlavou štátu, 

dalej to mohol byť tlak na USA, s ktorým KLDR krátko na to viedlo bilaterálne 

rokovania alebo pt·ezentácia pre prípadných kupcov rakiet z blízkeho východu. 174 

lí2 I!ughl's l!JDD.p.Díi 

l'i:J LJucke 2002, p. I l:l 

17~ Hughes l!l!JD. p.llO 
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Japonsko reagovalo neobyčajne rázne. Obe komory parlamentu schválili 

rezolúciu, ktorá odsudzovala pokus, japonská vláda oznámila, že okamžite 

pre1·ušuje dodávky humanitámej pomoci do KLDR, pozastavuje diplomatické 

aktivity smerujúce k obnoveniu rozhovorov o nonnalizácii a odkladá podpis finálnej 

zmluvy KEDO, ktorú mala urc\i( podrobnosti financovania Iahkovodných reaktorov, 

s predpokladanou japonskou účasťou asi 1 miliardu dolárov. Japonsko trvalo na 

tom, že KEDO musí byť zmrar.ené až kým sa KLDR neospravedlní a oficiálne 

nesl'úbi prerušenie vývoja rakiet a ich testovanie. 175 

USA aj K]{ síce vystrelenie rakety odsúdili, udržanie KEDO však brali ako 

nevyhnutnú podmicnku k vyriešeniu otázky vývoja jadrového programu KLDR. 176 

Japonsko sa tým pádom ocitlo v tlaku oboch krajín. Následujúce dva mesiace počas 

politických stretnutí, mimo iné~ prcdsedu vlády a ministra zahraničných vecí 

Japonska s ministrom zahraničných vecí a obchodu KR, prezidentom Kim 

Ta -džungom, ministerkou zahraničných vecí Albrightovou aJ prezidentom 

Clintonom dochádr.alo k presvedčovaniu o povolení japonského odmietavého 

postoja. 177 Už o mesiac, 29.9. oznámil minister zahraničných vecí Komura na 

tlačovej konferencii, že "USA a KR sú proti japonskému zmrazeniu účasti na 

KEDO" a že Ha "zdú, že už je čas prehodnotiť japonský postoj". 178 Neskor 

argumentoval aj nutnosťou tohto kroku kvoli nestrateniu "dovery medzinárodného 

spoločenstva" . 1 ~~) 

175 Sakai 2001, p.Gí, Hu~;he~ l!JD!J, p.111 
176 Sakai 2001, p.GS. Americky'· kongres, ktorý bol od začiatku k Rámcovej dohode chladný, však reagoval 
negatívne a ~chvMil prerušenie dodúvky paliva, ktor6 boJi jeden z dóležit)•ch bodov Hámcovej dohody. Prezident 
v~ak trval na zachovaní KEDO. \' I\:1{ novú vláda Kim Tihlžunga podporovala ústretový prístup ku KLDR, dva 
roky predt)•m v.~ak pri incidente> so sevcrokórej~kou ponorkott KR takisto uvažovala o odstúpení od projektu KEDO 
177 Sakai 2001, p.G9 

178 Asahi Shinbun, 29.9.1 D!JS 

179 .-\sahi Shinbun, 2.10.1 !l!JS 
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21.októbra, necelé dva mesiace po incidente, Japonsko ukončilo svoj vzdor a 

podpísalo dohodu o svojej účasti na financovaní KEDO vo výške 1 miliardy USD. 

Sakai však uvúclza, ;/;c ako MOFA, ktorá hrala hlavnú rol'u v určovaní japonskej 

1·cakcie, tak aj vláda si od z:ačiatku bola veclomá nereálnosť a kontraproduktívnosť 

cllhoclobóho oclmietania LO;DO. Kvóli prerušeným rokovaniam o normalizácii 

Japonsko nemalo žiadný kanál komunikúcic s KLDI{ a tak bola závislá na USA, 

ktoré s KLDH jednalo. GaiéiCU preto slúžilo k usmerneniu japonského rozhodovania 

a umožnilo l'ahšie vysvetlenie voči verejnosti. 

Pre Japonsko bol krí~w znepokojujúca aj preto, že o vyslaní balistickej rakety 

sa japonské úrady a vláda dozvedeli až s niekol'kohodinovým oneskorením od 

americkej armády. To urýchlilo debatu o nutnosti vlastného satelitného 

informačnóho systómu. alc~bo pripojeniu sa k americkómu raketovému obrannému 

systému. \' novc~mbri 19!)S japonsk~· parlament schválil vývoj "systému na zber 

informácii" zloženóho zo štyroch Ol'bitujúcich špionážnych satelitov v hodnote 2 

miliárd dolárov. Prvá raketa s dvoma satelitmi vyštartovala v marci 2003 z 

japonského kozmodróm u na ostrove Tanegašima na juh od Kjúšú. Zároveň kríza 

opat prehÍbila koordináciu politík voči KLDR s KR a USA, čo sa mimo iné prejavilo 

založením Trilaterúlnej koordina(~nej o dozornej skupiny (TCOG) v apríli 1999 ktorá 

je fórom koordinácie zahraničných politík v regióne. 

G7 



4.3 Rokovania 

Diplomatickým rokovaním móžu zainteresované strany sledovať viacero ciel'ov: 

výmenu ná:wrov a posilnenie vzájomnej dóvery, vyriešenie existujúceho problému, 

získanie času na iné zamýšiané kroky alebo vytvorenie ilúzie o ochote rokovať a ciele 

propagandistické, voči domúcemu alebo zahraničnému publiku. 180 Prakticky všetky 

móžme nújst: aJ v japonskwseverokórejských rokovaniach v 90-tych rokoch. 

4.2.1 Medzistranícka diplomacia 

Kanemaruova misia 

Kanemaru Sin, jeden z najvplyvnejších politikov, bývalý vicepremiér a šéf 

najsilnejšej frakcie v LDP (Takcšita) viedol od 24.9.1990 spoločnú delegáciu politikov 

LDP a JSP do KLl)!{. ,Jednalo sa o významný prelom v bilaterálnych stykoch a pre 

LDP to bolo vólwc prvú realizovanú návšteva v KLDR. V Pchongjangu podpísala 

delegácia so Stranou prúce tzv. Spoločnú deklarúciu troch strán, kde vyjadrili mimo iné 

180 Ho lsti 1977, p.l!J7- Hlt\ 

68 



vólu začať rokovania o diplomatických stykoch. Vzájomné kontakty a zbližovanie 

prebiehali už od konca roku 1988 za účasti úradníkov MOFA a cesta bola pripravovaná s 

vedomím a podporou japonskej vlády aj samotného premiéra Kaifua, ktorý po 

Kanemaruovi poslal list Kim Il·Songovi, v ktorom sa ospravedlnil za neštastnú minulost 

med z i Kórejou a J aponskom.1H1 Dovodom pre snahu o zlepšenie vzťahov hola jednak 

prudká zmena medzinárodnepolitickej situácie na polostrove po skončení studenej vojny, 

sovietske oznámenil~ prudkóho zníženia ekonotmckej pomoci KLDR, čínská výzva 

KLDR k reformám a snaha japonských politikov o vyslobodenie dvoch zajatých 

námorníkov lode Fudžisanmaru viiznených v KLDR od roku 1983. 182 

Jadrom podpísanej deklarácie je "hlboký žial' a lútosť za neštastné obdobie v 

minulosti" a závazky "ukončit abnormálny stav medzi Japonskom a KLDR a v čo 

najskoršej možnej dobe začať rokovania o diplomatických stykov", ďalej v súvislosti 

s nadviazaním diplomatických stykov poskytnút "plné odškodnenie za 36·ročnú 

koloniálnu nadvládu a za straty, ktoré utrpela KLDR počas následujúcich 45 rokov', 

a prehlásenie, že" Kón•n je jedru( _I Hl 

Odškodnenil~ vóbl:c a ešte k tomu za udalosti po druhej svetovej vojne ako aj 

princíp jednej Kórey odporovali duchu a podmienkám dojednaným medzi 

Japonskom a KR v Základnej zmluve z roku 1965 a odporovali japonskej stratégii 

postupovat pri odškodneniach a majetkových vyrovnaniach pri všetkých štátoch 

rovnako ako aj celkovej japonskej stratégii voči KLDR. 184 Deklarácia sp6sobila 

181 Takasaki 200-1. p.25 

!82 tamtiež 
183 japonská vPrzia na hI I p://\\'11 \\'. ioc. u·tok) o.ac.jp/ -·worldjpn/docunwnt~/ttexts/,1 PKR/19900928.D lJ .html, 
an~,;licka llook 200 I. Jl. :i I O 
184 \'ctu o -!5 rokoch po drulwj s\'l'tm·c>j vojm• požadunda severokorejská strana ako kompromis za ústupok 
japonskému postoj u, ~.c kompc•nzúcia je n1o~nú a~ po normnlizácii a IZanemaru ju údajne nn vlastnú zodpovednosť 
prijnL Takasak1, 200-1, p.:l:l l•:xistuJÚ tiež indíciP, že 1\.anemaru svojvolne prejednával na osobnom stretnut s Kim 
11-son~om aj konkrétnu čiastku možnej kompenzúcie voči KLDR na úrovni 8·10 miliárd dolárov. PodJ'a: Shigemura 
2000, s.lO;i 
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pobúrenie v Soule u Washington :z;ároveň vyčítal ,Japonsku, že delegácia vobec 

neprejavilo znepokojenie nad tým, že KLDR odmieta súhlasiť s inšpekciami 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. MOFA bola nútená reagovať na 

vzniknutú situáciu prchlásením, že Deklarácia je dohoda medzi stranami a tým 

pádom nezávazná pre japonskú vládu. 1H" 

Kancmaru bol donútený ospravedlnit sa juhokórejskému velvyslancovi v 

Japonsku ako aj osolme prezidentovi Roh Tcha-u v Soule a svoje konanie vysvetliť aj 

prezidentovi Bushovi vo Washingtone. V reakcí na udalosť stanovil Roh 5 princípov 

rokovania s KLD ll, ktorých dodržovanie po ,Japonsku požadoval, čo Kanemaru aj 

premiér Kaifu prijali: 1, snažiť sa primať Pchjongjang, aby podpísal Dohodu o 

zárukách s MAAE, ktorá by umožnila inšpekcie 2, konzultovať prípadné jednania 

s KLDR vopred s KR, podporovat: pokrok v kórejsko-kórejských jednaniach 4, 

nevyplácat žiadnc kompcnzácie pred normalizáciou a 5, primať Pchjongjang, aby 

ukončil SVOJU seba-izoláciu. 18G Podmienky tvoria podstatu "politiky 

previazanosti'' (renkei ill!m) mcdzi KR a Japonskom v jednaní voči Severu, ktorá je 

viac-mcnej dodržovanú po cclú dobu !)(J-tych rokov. Je možné tvrdiť, že ako taká 

čiastočne obmedzujc manévrovací priestor ako aj suverenitu japonskej zahraničnej 

politiky voči KLDll, Japonsko však tento stav toleruje. 187 

Dvaja vúznení námorníci z Fudžisanmaru sa vrátili za dva týždne po 

Kanemaruovej misii, IHS a od januára budúceho roku začali rokovania o normalizácii 

diplomatických stykov, ktoré sa stali takisto priestorom pre diskusiu o mnohých 

185 Hughc>s UHHJ. p.H:J 

lSG tamtiež 

187 ])óvodom Je ŠJH'CII'ick\· ntnh nwdz1 1\1\ a ,Jap<Inskom 

188 Do Pchongjangu }JI'l' nich Jpt<·li Ozawa ll"Irú. gPiwrúlny tajumnik LDI' v tej dobu a Doi Takako, ktorí boli 
donútení prejaviť KL!ll{ a Strmw prúce písomne "hlbukú vcťaku za velkodušné konanie" Shigemura 2000, p.lOS 
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ďal8ích bilatcl'Úlnych pl'oblómoch. V tomto zmysle bola misia úspechom pre obidve 

strany, avšak poukázala zárovcú na slabosti japonskej zahraničnej politiky. Misia 

svojím konaním v Pchjongjangu obišla MOFA a dala KLDR sruby, ktoré japonská 

vláda nebola ochotná ani schopná plniť. MOFA sa od výsledku misie dištancovala, 

napriek tomu, že bola pripravovaná aj s jej pričinením a samotný Kanemaru časť 

svojho konania bol nútený poprieť následnými ospravedlniami. 

Kanemaru Šin sa začal angažovat vo veci KLDR len krátko pred samotnou 

cestou na základe žiadosti od svojho známeho, podpredsedu JSP Tanabe Makotoa, 

ktorý bol neskór vedúcim deh~g{tcie ,JSP v Kanemaruovej misii. Atmosféra 

sympatie vo(;i KLL)]{ v LDP aj vládc k u koncu studenej vojny, prípad vaznených 

námorníkov, ktorých "oslobodenie" je pre politika nepochybne lákavé, ako aj 

pravdepodobný finačný zisk, JS!J patrili k dovodom, prečo sa Kanemaru úlohy ujal. 

Zlepšovanie vzťahov tmcwvané Kanemaruom však následne narazilo na 

neústupnost vyjednávačov MOFA v rokovaniach o normalizácii, ktorí neboli ochotní 

držať sa sl"ubov daných Kanemaruovou misiou. Jedna možná interpretácia udalosti 

poukazuje na chybnú st.l'aLcgickú kalkul{l.ciu KLDR, ktorá prccenila úlohu LDP a jej 

"oligarchov" na úkol' l\IIOl•'A v japonskej zahrani(;nej politike. 19° Kanemaruova misia 

tak otvorila kanál komunikácie s KLDR, poukázala však na praktickú nemožnosť 

jednať s KLDR bez koordinácie s USA a KR ako aj na onú pluralitnosť zdrojov, 

resp.fragmentovanosť, japonskej zahraničnej politiky. 

Ďalšie misie japonských politikov do KLDR 

189 Hughl'H l!l9\J. p.RG. Takasak1 :WOI. p z:l 
l~Hl Shigemura :!000. p.!l/ 
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Hlavné delt~gúcie japonských politikov ~)0-rokov po Kancmaruovej misn sú 

wraden{~ v tabul'kL~ (;íslo I. 

Medzistranícka chjJlomacia zn LÍc~nsti vládne} strany (LDP) v 90-rokoch 

Dát um Politické 

(zahájenia) strany 

24.9.1990 LUl'. 
JSP 

--~--· 

28.3.1995 LIW, 
SDl'.J(.JSI') 
Sak1gake 

11.11.199í LDI', 

DSPJ(,JSP), 

--- -· --- ~------··-~---.. ~-~--------------------, 

Vedúc1 m1s1e a Schválený dokumentlprehlásenie 

hlavní účastníci Hlavné body návštevy 

-k;;J;(~Jl-;;~-/~J;;~-·---~ Spulo~:nú deklnrúcin KWP, LDP n JSP: 

Tanabe Makoto Odškodnenie za 36 rokov kolonizácie aj za 45 
rokov po neJ, prehÍbenie spolupráce, 
kom unikácie, podporenie zahájenia 

___ -~. _______ !.1fl_l'Ill_l~okovani,_priníc "jednej Kórey" atď. 
Wnt :uwbe llfi6o, /Joh od a u zndn tí japonsko-severukórejských 
Kubo Wataru. mzhovorovo normnlizácii: 
ll a toja ma ,J ukio. Rýchle obnovenie rokovaní, bez predbežných 

podmienok a bez "cuclzej intervencie", 

. ------ --- -·· jJl'eJ~~(l!l~\~1-~~~:<.!.vinovej pomoci 
Mori Jo<~iró. 
Nakajama Masaaki, 
Nonaka fliromu 

l - ) 
Dohoda zahújiť 9. kolo normalizačných 

rokovaní, prvýkrát prísiub KLDR pátrať po 
"nezvestných"jap.občanoch 

f--------t--"8'--a_k--"i~~--~- ---·-----,------,---!-,---,-------------------1 
LDP Nakaj:nnn Masnaki, ( - ) 28.3.1998 

1.12.199!) LDP. 

i)(~mokr. 

st ran a. 
Kómei tó, 
.JCP. DSI'.J 
atd. 

poslanci Požiadavka pátrania po "nezvestných 
pol'nohospodúrskej občanoch", stretnutie s únoscami lietadla 
zuku LDP (Jodogó) 191 z roku 1970,inšpekcia škód po 

-·-- ·-. ____ ~p_ovo~lniac)l. __ ---:---------------1 
M urnj:ww Tbwúči, Spuločné prehlásenie: 
Nonaka lliromu Skoré zahájenie normalizačných rokovaní, 

dohoda prejednávať humanitárne otázky 
ako únosy, nihondžinzuma a potravinovú 
pomoc osobitne na rokovaniach Červeného 
kríža a pr0hÍbenie spolupráce 

---· -- -····- -~ ------·--------__j 

Pod]a: Takasaki 2001. SlngPlnura :WOO. Kang 200:l. lluglw:-; l!l!l!l 

lllavný program váčšiny 'L. nich bolo prcjednanie možnosti obnovenia 

rokovaní o normaliy;ácii, tie však boli odkladané v súvislosti z domácou politickou 

situáciou v Japonsku a opatrnosťou MOFA ako aj celkovou zahranično-politickou 

situáciou v oblasti. V druhej polovici 90-tých rokov zároveň prebiehali rokovania 

Hll Na jar 1 D70 do~lo k t'mo~u ppon~kého civilného lieladla na vnúlroštátnom lete deviatimi ultra-l'avicovými 

,,tudentsk~·nli radikúlmi do I\ Lili{ (J:. t>~~Hnl 

72 



japonského a kórcjského Červeného kríža a prípravné jednania o normalizácii 

medzi úradníkmi lVI inisterstiev zahraničných vecí. Oboje začali v roku 1997 a ich 

načasovanie súviselo s priaznivou mcdzinárodnepolitickou situáciou v súvislosti so 

začiatkom p1·ípmvných tl-stranných rozhovorov medzi KLDR, KR, Čínou a USA. 

Z výsledkov týchto misií je celkovo možné zhodnotiť, že po Kanemaruovej misii 

možnost politikov ovplyvnit vývoj v bilaterálnych vzťahoch s KLDR bez spolupráce s 

MOl<'A a nezávisle alebo v predstihu pred KR a USA bola malá. 

4.2.2 Rokovania o normalizácii diplomatických stykov 

Tak ako jednania med z i J u žnou Kórejou a ,Japonskom, ktoré trvali 13 rokov, aj 

tie medzi Sev(~l'llou 1\.ón~jou a ,Japonskom sú nál'Očnó a boli niekol'kokrát prerušené, 

čo platí aj o čase písania pdtcc. Povodnó zúkladné témy rozhovorov stanovené na 

prípravných jednaniach v novcmbri a decembri 1990 pozostávali zo štyroch 

okruhov: 1, základné otázky súvisiace s normalizáciou (napr. ospravedlnenie za 

koloniálnu nadvládu) 2, problémy ekonomického charakteru súvisiace s 

normalizáciou (napr. vojnové odškodnenie, majetkové vyrovnanie), 3, 

medzinárodnopolitické otázky súvisiacc s normalizúciu (napr. inšpekcia kórejských 

jadrových zariadcní) 1, cfalšic otázky (napr. zákonné postavenie kórejskej menšiny v 

Japonsku, otázka japonských manželick v KLDR atd} 

Naprick koncčnóm u neúspcchu, význam rokovaní Je možné vidieť v 

samotnom fakte, že prebiehali, ako aj v tom, že obe strany počas 12. kol vzniesli 

viičšinu otázok a problémov, ktoré medzi KLDR a Japonskom existujú a vyjasnili si 

svoje pozície. Nakol'ko ich vývoj rokovaní dobre odzrkadl'uje postoj a názory oboch 

krajín, ich približný obsah uvádzam zoradený do tabul'ky č. 2 
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Tab.č.2 

Hlavné prerokovávnné témy poc~as rokovaní o normahzácú 1991-2002 

~
~~-o-=~ ~~~ponskú stmna . - . - --

a Japonsko a Kóre<~ neboli vo 
1. VOJI10VOlll StaVl'. Jlll'tO llll' j(' 

moŽlll' poskytnúf reparácw 

--. ------- -· - - ------ -------,---------, 

l<órejská strana Súvislosti 
·-----------------+--------j 

a. KLD11 má nárok na majetkové 
nú roky aj rcparácie ako boJujúca 
strana vo voJne proti Japonsku 

30-31.1 
1991 

Pchjong
jang 

2. 

11-12.2 
1991 

Tokio 

b. Požiadavka ,.;plnif povinnosti 
vyplývajúce z Dohody o nešít·ení 
atómových zbraní čím skór 

ad b. USA musí p1·estať ohrozovaf 
atómovými l\braúami KLDR, 
prípadné atomóvé inšpekcie 
súčasne aJ na základniach 
americkej armády v KR 
c. Postoj, že Anekčná zmluva z 
roku 1910 ako aj ďalšie súvisiace 
zmluvy sú od začiatku 

Anexia Kórey bola v 
______ }J.!.:()]izákonné a n~latné 

---~~------~--~---~ 
ad cl. Požiadavka uznať kompe- 21.3.1991 a. 

súlade s medzinárod ným 
prúvom 
b. Part iz{uli pod vl'dení m l<.im 
ll·Songa bolí len zložkou 
armády čínskPj kom u ni st ickej 
strany. nH' samostatná boJujúca 
strana 
c. 1\utnosf prlj:tf tnšpPkcw 
MAAE. PostoJ. ;í,p ,\11\AL<; 
nemól.e mm a f pol.iadavkn 
záruky neútočenia USA ako 
podmienku uskntočnenia 

inšpekcií 
d. Požiada vka vyslovenP uznat, 
že KLDH mú v úwmnej 
kompetencii len severnú časť 

tenciu odmietnutá, s uvedením 
dóvodu, že podmienkou k 
uzavretiu diplomatických stykov 
Je vzújomné uzname suverenity 

(.:l::t-il. územná kompetencia (~~ 

t.ff)tu ne!trú ž1adnu roiu 

Americký 
Minister 
zahr.vecí 
Baker 
oficiálne 
vyj a dril 
žiadosť 

Ministrovy 
zahr.vecí 
Nakajamovi o 
zahrnutie 
požiadavky 
atomových 
inšpekcii do 
zozhovorov, 

olostrova ------ ------- - ---- ·------------\-----------·-:--:---:---:--:-+::-=-~-:-::-~---1 
a. Atómové 1nšpekcie sú nutnou ad a. Kladenie obdobných 27.5. 1991 

3. 

20-22.5 
1991 

Peking 

podmienkou normalizúcie.b. podmienok Je protl litere KLDR vydala 
Žiadost o inťonnúcie o údajnej Spoločnej dcklarácie troch strán deklaráciu a 
obeti únosov z ,Japonska menom c. Kompromisný návrh - najskór akceptovaní 

U n-lla :z}: }~;l, }!!: (Jap.meno uzavrieť dohodu o normalizácii a spoločného 
až potom rokovať o reparáciach vstupu oboch 

Taguči Jaeko). Podo;r,renÍP, že 
d. Postoj. že Kórea je iba jedna, Kóreí 

učila Jélponč:inu p{tchatd'ke 
ale~ uznanie reality, že suverenita nezávisle do 

v~buc:hu lietadla Kl{ v 198';' (-;li: KLD]{ siaha iba na severnú časť OSN 

~j[l) polostrova, Ad b. 
ad b. Ostré odmietnutie 1·okovať o Po rokovaní 
I lln-llii. požiadavka odvolaf dosiahnutá 
výrok o nej a ospravedleniť sa ;r,aň, dohoda 
inak prerušeme rokovania rokovať o I 
[dočasne sa aj stalo] Un-Hii m1mo 

hlavné 
jednania, tým 
pádom 
rozhovory 
obnovené 

-----· ------- -· ---· ----------------- ·-------------:-:--:--t---------1 
N {t vrh b uc~úc~j_ možne _AQ.!.!.,Jiá y_t:_l_t_()~mieJ:J_lutý..:z:c..:cdc:có.c.v.c.o_d_u_'", ...L._ ______ _J a. 

--~--· ·---·-
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4. 

30.8.-2.9. 
1991 

Peking 

5_ 

18-20.11. 
19!)1 

Peking 

G. 

30.1. -1.2. 
1992 

Peking 

7. 

13-15.5. 
19!)2 

Zú kladnej zml u vy: 

i.vyjadreniP IútostiG* l' & -niC 

m~O)~) za (Jen) koloniúlnu 

nadvlúdu. 
ii.anekčuú zmluva z roku 1910 

od za(:iatku twplatnú 
iti.problém 

neexistuje, lebo me 
strany v konflikt<> 
tv.mo~.n(• !Pn 

reparácii 
bojujúce 

majt•t kovú 
V,Vl'OVnanH• ;iJp ll'll za 
ma.wtkuvt··. tuP ludsk(• Újttty. 

v. Možnost' v tSll'j mtet'l' 
vyplattť nevyrovnan(• mzdy atll'. 
po k i ar dotyční daný sta v 
preuká~u dobovými 
dokument a mi 

že dané podmienky sú totožné s 
tými pri nonnalizácii Japonska s 
KR. Miesto vyjadrenia Iutosti 
požiadavka výslovného osprave· 

dlnenia ~~J # 
ad.tv odškodnenie bez zahrnutia 
odškod.nenia za stratách na 
l'udskom zdraví a životoch Je 
nedostačujÚce 

ad.v dnes. po vyše 50 rokov už 
ntkdo žiadne dobovó dokumenty 
lil' ma 

a. Upuzornenie, 
atómovej zbrane 

------ -·-· ---- -- --------------- ------ ----,---.....,------t------~ 

že vývoj b.Vyhláseme výsledkov pátrania 
predstavuje po japonských manželkách 

vel'ké ohrozenie japonskej (nihondžinzuma) 
bezpečnost i c. Vyhláseme, že na základe 
ad c. ,Japonskú spomínanú prax obvyklej praxe mez.vzťahov 

neuzná v a Japonsko povinné vyplatiť 

odškodnenie za nútenú prácu 
d. Protináv1·h, Zmluva o dobrých 
susedských vzťahoch a priatel'skej 
spolupráci: u st úpenie vo vec1 
reparúcu, u~ nw reparáeie ako 
bojujúce.J strane, stačia 

individuúlne odškodnenia 
-------- ----- ------------------

a. Požiadavka mšpekcii 
tcntokrflt lll'pn·dložl'nÚ 
Ad b. vypdt·l'nil' ospt·:tlt>dl-
ncnta olwttam nÚtpnuj 
prostitúcie počas 2.sv.vojny, 
také isté ako pre KR 
c. Protektorútna zmluva z roku 
1905 v tej dobe bola platná, aj 
kelf nie spravodlivú.("ústupok 
oproti rokovaniam s KR pred 
roku 1965) 
d. Odmietnutie odškodnenia za 
za le:i,itosti. ktoré neodporovali 

b. Požiadavka ospravedlnenia 
obPt tam n út ene.J prostitúcie počas 
2.sv.vu.Jnv a poskytnutia 
od::ikodnenta aj za l'udské ÚJmy. 

KLDR 
podpísala 
Dohodu o 
zán1kách 
30.1.1992 
Ad.c. Pri 
normalizácii s 
KR ešte 
Japonsko zas· 
távalo prí· 
stup,že Zmlu
va platná aJ 
spravodlivá 

__?·Ú k onom_ t l'j_ ~o by_ _ ___________ --~---------·-:--t----::-----:--------1 
a. Pomtka prerokovaf i\d a. Návrh ohfadom obetí 8. kolo: 
odškodnenia obutí nútenej nútenej prostitúcie odmietnutý. Oficiálnou 
prost it úcú• v kategórii To, že japonská vláda v minulosti príčinou zly-
majPt kových nú rok o v odškodnila japonských občanov, hania roko-
b. Op:i f pot vrdeniP, že ale odmieta to i sté cudzím vania bola 
pod llltl'll kov nm·ma ltzúciP budL• obl't IH m agrestP odsúdený ako otázka l 
po1·oiPniP ttt.~pl'kcíí l\!Ai\1•: di::;kriminftcw. Un-Ila. v 

Ad b. nšpekcie odmietnuté. skutočnosti 

Obvinenie, že Japonsko štepí išlo však o 
plutónium a zamýšla výrobu jadrový 

- ---;:·-·vyJ'<l~(r~~1-;-e t~b-;~;y ol;f;ť~[;~1---- -~~~~:~:~ja~~:a::nať protektorátnu ~:~~1:s~~ ~ol 
atómového programu. zmluvu z roku 1905 od začiatku v tej dobe za 
b. Pl'Oblóm I Un-lla za neplatnú a vyplatiť odškodné. korupciu obvi· 

_jl_l~e!:_()~<?_ll_<l_l:_1ý_ ___ _!!~_.!_1eoiic0l:I:w.i Ad a. Obvinenie Japonska, že nený Kane· 
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.------.----------------------.------------,--,----,--:--.----=---· 
5.11.1992 časti Jednania. Japonsko nesúvisiaciml požiadavkami ako ma ru, Kórea 

Peking 

9. 

5-8.1. 
2000 

Pchong
Jang 

vyjadruje neústupnost vo vec1. atómové inšpekcie a I Un-Hii zase zazna
úmyselne kladie prekažky. menala 
Vyhlásenie. že "KLDR me Je pokrok v 
ochotná kvóli normalizácii s rokovaní s 
Japonskom poprieť svoju hrdosť a USA,čo 

princípy", rokovania prerušené obojstranne 

a. l'ož.tadavky: 
VyriešenÍP o1 ázky únosov, 
raketového programu ](LIJI( 
podozrivých lodí vo vodách 
Japonska. dlh z obchodu l!JO 
m di:"trd .JPI1ov a obchod s 
droga 1111 
Ad 1. Ospravedlnenie sa za 
minulosť bolo vynešené 
vyjadrením bývalého premiéra 
Murayamu 
b. Návrh vzdať sa 

maJetkových 
prijať 

nárokov a 
finančnú 

forme kompenzáciu vo 
hospodúrske.i pomoci 

znížilo válu 
jednať. -·-··- ------------------------t-"--'-------1 

a. Požiada vky: 
- "Vysporiadanie sa s minulosťou": 
1. zmysluplnó písomné vyjadrenie 
ospravedlnenia sa za koloniálnu 
11advl{1du 
~!. odškodnenie ZR materiálne 
;;kody a újmy na fudskom zdraví a 
žitove, " ktorým budú obete 
súhlao;iť (už me požiadavka 
reparácii) 
3. vrátenie kultúrnych pamiatok a 
poskytnutie finančnej náhrady za 
zničené pamiatky, 
4. garRntovať zákonné postavenie 
(severo-)kórejskej menšiny v Jap. 
b. ostatné problémy až po 
nonnalizácii 

--- --- - -------------------------------+--------1 
d. Znovu zdóraznené 4 body 

1----- --- --
a. PrPhlúsanie, 

10. 

21-24.8. 
2000 

To kw 

že"aclm in i st ratíva 
pt'Pl11 ióra Moriho 

.,vysporiadanie sa s minulosťou"z 
pn~dch<Hlzého mkovania. 

má VP !"ký zá lljelll o c. Prehlásenie, že netrvá na slove 
1101'111 a I izúci u" 
b. Ziadosf o spolttpt·úcu v 
ot{lzky unoc;ov a raketového 
programu. 
c. Oflciálny 11Ú vrh toho is1 óho 
vzorca ekonomickeJ pomoci, ako 
pl"i rokovaní o nm·malizacn s 

"odš k od 1w11 i<~··(~fd:B:) 

ad b. Obhajoba raketového 
programu ako 
rozhod11ut1a KLDR 

suverenného 

ad L. Dórazné popretie súvislosti 
l\.LIJH s únosmi 

r------t---oK,..l_{ _______________________ c__,-------------+------1 
[Plánov~m.v obs:zhom halo prejednanie technických podrobností, 23.10.2000 
obsnh v.9ak nevcrejn/- KLDR m1 zBčintlw rokovania oznámila, že Albrightová v 
polúnljuponská stnuw ohsnh publikuje. KLDR rokovanie preruší. Po KLDR, vel'ká 
skoná,ni rokov;wi neholo prijaté iiadne spoločné komuniké,obvyklá šanca na 

ll. 

30-31.10. 
2000 

tlnhJVá konlérencin so šélilmi oboch delcg1Ícii Sil tiei nekonala] normalizáciu 

,_f.e_~ ---------------------------.-----------------t-U_S_A_-_K_L_'D_R--1 
a. Základná otázka - únosy Ad a. "Problém únosov" je už 

12 1. Napriek sl'ubu daného vynešený 
Predsedom vlády, odmietnutie Ad. 1. Žiaclosť dodržať siub a pii.ť 

29
_
30

_
10

_ vt·:ítiť piif oLetí únosov, ktorým obetí únosov vrátit naspii.ť do 

2002 
bol umožiwný dočasný návrat KLDH 
do vlasti. Oťicifllnym clóvodom c. Zúkladný dóvod malého 

Kuala 
Lumpur 

JC oLava. zp u<ř. by sa do pokt·oku vo veCI atómového 
Japonska nikdy nedostal! programu JC nepriatel'ský postoj 
2. Po;,tadavka poskytnúť L'S/\ 
podrolH!O.~Il o údajných úsmych cl..Yclwngpng::iká dekla1·ácia 
zosn ulých obd tach Ú11osov JP prvá významná udalosť v 
3. Požiadavka umožnif cestu do moderných deJinách KLDR a 
Japonska aJ rodinným Japonska" - núvrh v prvom rade 
príslušníkov vrát.ených piatich postupovaf podia neJ smerom k 
oLetí únosov normalizúcii. 
4. Ďalší po~rok v rokovaniach e. Zmierlivý postoj, že ekonomická 

L__--------~--------~--
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------~.J~di~~i~~-~~{{ ~y;.ie_š_~~im ~Jtá~y-Dspol~qJ;.;k~---je tiež forma .---
raketovl>ho a atómového odškodnenia 
progTamu f. Návrh na uskutočnenie ďalších 

rokovaní 
Podia: Hiramatsu 2002,TakaHaki 200-l, Kang 200:3, Hughes 1999, Shigemura 2000, Asahi shinbun, domovská 
stránka MOFA http:f/www.moťa.go.jp/region/asia·paci/n_korea/nt/index.html 

Japonskí vyjcdnávah od zac';iatku odmietli postupovať podl'a Spoločnej 

deklarácie troch st.rán a často podmicúovali cfalší postup otázkami, ktoré priamo s 

rokovaním o nonnalizácii diplomatických stykov ncsúviseli- príkladom je otázka 

osudu jednej obcte únosu z Japonska, atómové išpekcie, návšteva japonských 

manželick v prvcj sórii rokovaní a kúrejský atómový a raketový program a celý 

problém únosov v sórii druhej. Vyjednávači sa jednak držali piatich princípov renkei 

daných Južnou Kórejou a zároveú reagovali na americký tlak podmieňovať jednanie 

jadrovými inšpekeiami v prvej častí rozhovorov a na domáci tlak podmieňovať 

jednanie "vyricšením problému únosov" až do miery, že boli ochotní jednania kvoli 

tým to problémom nechaL stroskotaC Celkový odmeraný prístup vyjednávačov súvisí 

mimo iné s faktom, že MOFA po celú dobu pozorne dbala na vztah s KR a 

prípadným úst.upkom vo(:i 1\.L])J{ rwchccla narušit jednak bilaterálne vzťahy s úou 

ako aj stratcgickú rovnováhu na polostrovcYJ~ Rokovanie boli pre MOI.<A. dobrou 

prílditostou vzia( politiku vo(:i Kórejskému polostrovu opat pevnejšie do svojích 

pragmatických rúk, po "excesoch" politikov, ktorých politická a prípadná finačná 

motivácia diktuje iné konanie než čisté hodnotenie štátneho záujmu. Jeden 

predbežný záver ohl'adom neústupčivosti vo veciach ako je osud I Un-Ha alebo 

ďalších obetí únosov je ten, že japonská diplomacia vykazuje tendenciu byť citlivá 

voči emotívnym domácím tómam alebo osudu jednotlivca (v tomto zmysle na úkor 

cel'kových stragcckých ciduv). I ný pohl"ad na p1·obl6m na opak naznačuje, že to, že 

.IVIOF'A podl"ahla pri rokovanmch tlaku USJ\- ohl"adom jadrových inšpekcí, tlaku KR 

------------·---- ·------

192 Hughes 1999, p.88 
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- ohl'adom jej obáv o bezpečnost a medzinárodné postavenie a tlaku domácej 

verejnej mienky a záujmových skupín- ohl'adom otázky únosov, bolo sposobené tým, 

že sama nemala v úmysle vztahy normalizovat za cenu nadmerných ústupkov voči 

KLDR a tak tieto tlaky používala ako zámienku na spomalenie tempa rozhovorov.l93 

4.2.3 Japonsko-severokórejský summit 

Cesta predscdu vl<\dy Koizumiho do Pchongjangu 17.9.2002 bola pripravovaná 

nezávisle na USA a bola snahou o prielom v rokovaniach o normalizácii, prípadne aj 

v medzinárodncpolitickej situácii na Kórejskom polostrove. 194 Konanie summitu 

bolo z kórejskcj strany pn:dovšetkým výsledkom snahy o oslovenie Japonska, kvoli 

svojím ekonomickým tažkostiam a hlavne kvóli nástupu Bushovej administratívy v 

januári 2001, ktorú pn:hodnotila ústrctovú politiku predchodzej Clintonovej vlády a 

začala dávat najavo svoj ncckompromisný postoj. Ďalšou nutnou podmienkou 

summitu, ktor(l bula naplnená .w súhlas Kl{, ktcm\ v tej dobc pokračovala so svojou 

"slnečnou politikou" voči Severu. Japonsko túto nniknutú medzinárodnopolitickú 

situáciu dokázalo efektívne využit. S KLDR malo v tej dobe spory o podozrivé 

plavidlá, ktoré vnikali do výlučných vód Japonska, pričom jedno z nich bolo v roku 

2001 Japonskom v prestrelke potopené a o únosy zo konca rokov 70-tych, o ktorých 

vyšli najavo nové fakty usvedčujúcc Severnú Kóreu. 

Prvý kontakt, ktorý smeroval k summitu začal už počas vlády predsedu vlády 

Mor·iho v janu{u·i 200 I, je: ho politická sondáž o možnosti summitu však nebola 

19:0 ll ughl's I D!Hl. Jl S :-i 

l~l Tanaka, Ta hm a 200fí. llarnso11 200G. p.l 02, l•'ujdwra :wo:> 
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podporená MOFA a vyšla naprázdno. Druhá vlna nastala uz počas funkčného 

obdobia Koizumiho a po tajnej sondáži z kórejskej strany v októbri toho istého roku 

začali tajné rozhovory, ktoré mal z japonskej strany na starosti Tanaka Hitoši, šéf 

Odboru Ázie a tichomoria MOFA. 19" Tieto rozhovory sa konali približne 30-krát 

prevažne počas víkendov v tretej krajine a ich utajenosť dokumentuje to, že o nich 

vedelo len hrst !'udí - vrátane Ministerky a Viceministra zahraničných vecí a 

premiéra, Ta kasa k i 1 ~H; tvrdí, že zvlášť dóležité bolo utajiť ich pred pravicovým 

politikom Abé Sinzl>, v tej dobe zústupcom vedúceho úradu vlády, ktorý má úzke 

kontakty s organizáciami na pomoc obetiam únosov Sukuuakai a Kazokukai. USA 

sa o podrobnostiach summitu dozvedclo až tri týždne pred jeho plánovaným 

dátumom a ústami Jamesa Kellyho, zástupcu Ministra zahraničných vecí USA, 

upozornilo premiéra Koizumiho, aby sa pri rokovaniach sústredil hlavne otázku 

jadrového a raketového programu. 

V priebehu rokovaní bola podpísaná tzv. Pchjongjangská deklarácia, medzi 

ktorej hlavné body patrí obojstranné prejavenie vóle znovu pokračovať v 

rokovaniach o nm·malizúcii, japonské ospravedlnenie sa za "obrovské škody a 

utrpenie, ktoré spÓ::-;obilo kórej::-;kému rudu pocas koloniálnej nadvlády v 

minulosti" a závazok poskytnút normalizácii vzťahov "ekonomickú pomoc" vo forme 

grantov a dlhodobých nízkoúročených póžičiek. V narážke na problém únosov sa 

kórejská strana v Deklarácii zaviazala, že dohliadne na to, aby "sa pol"utovania 

hodné incidenty ohrozujúce životy a bezpečnost japonských občanov, ku ktorým 

došlo počas obdobia abnormálnych vzťahov nikdy v budúcnosti nestali" a zároveň 

19fi Tanaka. Tahara :WO:i. Takasak1 :!00-l. p.l(i:l·l() l 

l% Takasaki :WO l. p.l(it-1 
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prisrúbila, že predÍži moratórium raketových testov. 197 Okrem toho sa Kim Čong·il 

osolme ospnlVedlnil za inf'iltrúcie severokórejských plavidiel do japonských vód a 

uznal skutočnosť, že "špeciálne jednotky" majú na svedomí únosy japonských 

občanov, čo do tej doby KLDR vždy vehementne popierala. 198 Zároveň súhlasil s 

dočasným návratom piatich obetí únosov do vlasti. 

Priznania únosov a ospravedlnie sa za ne, spolu s prijatím formy 

"ekonomickej pomoci" ako spósob vyrovnania sa za historické krivdy boli 

významnými jednostrannými ústupkami zo strany KLDR, ktorá podfa všetkého od 

summitu vdmi vda o(;akúvala. Núvštevu Koizumiho v ,Japonsku a jej výsledky síce 

schvalovalo viac ako 80% respondentov prieskumu v Japonsku199
, na druhú stranu 

priznania únosov vyvolali obrovskú vlnu hnevu voči Kórey, podporovanú médiami. 

Pod tlakom verejnej mienky, organizácii za záchranu obetí únosov a Parlamentej 

ligy na :táchranu obetí únosov rozhodlo Japonsko, že piiť obetí, ktorým bol povolený 

dočasný návrat do vlasti nevráti a naviac bude žiadať návrat aj ich rodín, čím 

vedome poruší srub daný Koizumim. 200 Následné rokovanie o normalizácii, ktoré sa 

konalo v Kuala Lumpurc o mt~siac neskór len potvrdili neflexibilitu Japonska vo 

veciach únosov a spósobili, Žt~ judine(;nú šanca o vytvorenie vzájomnej produktívnej 

dóvery zly hala. Fakt, že vyjeclnúvači MOFA boli pod vel"kým tlakom verejnej mienky, 

médii ako aj Suukai a Kazokukai svedčí o ich moci na zahraničnú politiku voči 

Severnej Kón~y.~01 

Nadmerné sústredenie sa na osud unesených jednotlivcov z konca rokov 

I 97 ,Japonská verzia http:f/www. ioc. u·toho.ac.jp/-worldjpn/documents/texts/JPKR/20020917.D lJ.html 

l9K .\sahi Shinbun li:U).2002. Ešte v apríli mku 2002, na desiatom rokovaní o normalizácii, ktoré sa konali po 7 a 
polroi':nej prestúvke, severokórejskú strana dt>razne pmtestovala proti tomu, aby japonská strana používala termín 
"únos" a hrozila opáť zastavením rozhovorov 

199 Yomiuri Shinbun 20.9.2002 

~DO Yomiun Shmbun :~1 10.2002. Tabsaki 2001. p 181 

~ol Ta kasa lu 200 I, p. IS(i 
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70-tych, bez pochopenia pozície Kórcy u širšej japonskej verejnosti, médii, 

záujmových orgaruzácii ako aj "jastrabích'' politikov sposobili, že proces započatý 

historickým summitom a Pchongjangskou deklaráciou zostal polomrtvy. Svoju rol'u 

hrá pravdepodobne aj to, že prvý aj druhý summit v máji 2004 bolí do istej miery 

nasmerovaný aj voči domácim voličom. Jedna z interpretácii summitu je aj úspešná 

snaha MOFA o návrat ku kormidlu zahranic~nej politiky voči KLDR, v dobe kecly 

MOFA trpela istou stratou vplyvu a dovery verejnosti, mimo iné kv6li problému, 

ktorý sposobila aféra so zásahom čínskej polície voči serokórejským utečencom 

snazmcun sa o azyl na japonskom konzuláte v čínskom meste Šenjang. V tomto 

období už boJi politické• kontakty malé kvóli ich rizikovosti a Ministerstvu sa 

podarilo vyplnit isté vákuum, ktoré tak vo vztahu s KLDR vzniklo. 202 

Rozhodnutie porušit daný sl'ub a nevrátiť 5 obetí únosov naspať do KLDR po 

tom, čo im bol umožnený dočasný návrat do vlasti bol rizikovým politickým 

rozhodnutím, ktoré znamenalo opatovnú obojstrannú straty dóvery a stalo sa 

jednou z príčin straty diplomatického vplyvu Japonska na KLDR a prerušenie 

bilaterálnych rozhovorov. 20:3 Toto rozhodnutie nevrátiť obete únosov bolo z 

humanitárnych príč:in v ,Japonsku schvalované ako vereJnou mienkou, tak aJ 

vacsmou zainteresovaných č:initdov. Podhl svedcctva kl'účovej postavy jednania s 

KLDR v tej dobc, vysokopostavenóho úradníka MOFA Tanaku Hitošiho, toto 

rozhodnutie bolo učinené s vedomím, že bude znamenať prerušenie kl'účového 

negociačného kanálu, nakol'ko utajený severokórejský partner prípravných 

rokovaní s Tanakorn sti·atí doveru severokórejských špičiek a Kim Čong· Ila, čo 

~ll~ Fujihira 200:, 

20:3 Druh~·m postatn~·m dúvodom bola mztržka ohl'adom pravosti ostatkov jednej z údaj ne zosnulých obetí únosu, 
Jokota Megumi, ktoré KLOl{ posk)·tla Japonsku v roku 200:) 
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nakoniec presne aj nastalo. 20·1 Z realistického pohl"adu na medzinárodné vzťahy je 

možné hovorit o strategickcj chybe, nakol'ko nepochybne existovala šanca, že by sa 

aj bez porušenia sl"ubu daného l(LDI{ nakonicc spomínané obete únosov natrvalo do 

Japonska aj so svojimi rodinami dostali. Dovodom pre tento predpoklad je fakt, že 

KLDR v tej dobe mala vel"ký záujem na zlepšení vzťahov s Japonskom, kvoli 

tvrdému postoju l3ushovej administratívy voči KLDR, a bola preto ochotná k 

viacerým ústupkom, čo je zrejme aj z toho, že návrat rodín týchto piatich l"udí KLDR 

v roku 2004 skutočne umožnila. Na druhú stranu, z pohl"adu pravicového 

politického populizmu však rozhodnutie nevrátit 5 obetí únosov do KLDR je 

v Japonsku tiež hodnotcné ako "prvý nezávislý akt japonskej diplomacie po Druhej 

svetovej vojne".~ur, 

Pri hodnotení problému únosov je doležitý fakt, že ideo vel"mi citlivú otázku 

pre verejnú mienku, nakol"ko ideo problém, ktorý je často interpretovaný nielen ako 

humanitárny problém, ale aj ako problém siahajúci svojim rozsahom na samotnú 

zvrchovanos( a nánJdnú hrdost Japonska. Naviac, do otázky únosov sa na stranu 

spomínaných dvoch organizácii obutí únosov okrem iných postavil 

nekompromisným postojom voči KLDl{ vplyvný politik a pravdepodobne budúci 

premiér Japonska 1\be Šinzó, pre ktorého sa problém stal jednou z hlavných tém 

svojej kampane na kreslo premiéra. 

Z uvedených dovodov sa problém únosov spolu s medzinárodne pálčivejším 

problémom severokórejského jadrového programu stal prekážkou, ktorá na dlhú 

dobu znemožnila pokrok v jednaní s KLDR smerom k normalizácii diplomatických 

stykov. Normalizácia diplomatických stykov s Japonskom je vstupnou bránou 

20~ Tanaka. Tahara 200:i 

205 '\ bc 200fi 
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rozsiahlej japonskej ekonomickej pomoci a investícii, ktoré by z pohl'adu Japonska 

výrazne upevnili japonský vplyv na KLDR ako aj svoju pozícii v regióne a z pohl'adu 

Kóreje by znamenali šancu na ekonomickú transformáciu a ul'ahčenie procesu 

zjednocovania 1\.ón~jc. ll umanitárne a čia~:Jtoč~ne vyššie politické dovody však 

znemožnili pozitívne vyhliadky na tento scenár a na istú dobu trvajúcu do 

súčasnosti vrátili tlaponsko do situácie neexistencie koherentnej zahraničnej 

politiky voči KLDR. 

S.Záver 

Práca sa pokú~:Jila opísa( súčasnú japonskú zahraničnú politiku voči Kórejskej 

rudovodemokrat.ickcj rcpublikc. kraji ne, ktorá sa ho bezprostrcdne týka a ktorá je 

oproti nemu vo výrazne slabšcj pozícii. Postupom bolo 1. identifikovanie hlavných 

domácích aktérov, ktOI'ý zahraničnú politiku voči KLDR formujú alebo pomáhajú 

formovať, 2. zasadenie japonskej diplomacie do kontextu kultúrnych, historických, 

geopolitických a ďalších faktorov a 3. analýza konkrétnych udalostí a japonskej 

reakcie na ne vo vymedzenom časovom úseku. Úmyslom bolo sa pomocou 

"prierezového" pohl"adu z viacerých uhlov zamyslieť nad príčinami a konkrétnymi 

dosledkami medzinárodnopolit.ického správania sa Japonska. 

I lenry Ki;.;singer identifikuje tri druhy zahraničnej politiky 

charismaticko·n~vol u(;n:'t, ideologická a byrokraticko-pragmatická. ~liG Vlastnosti 

japonskej zahranič;nej politiky ako ich identifikovala táto práca dobre odpovedajú 

Kissingeringovej definícii tretej kategórie, byrokraticko-pragmatická: i, pasívny 

prístup - zahraničná politika je daná skor reakciou na vonkajšiu situáciu, než 

~OG H.Kissmger: Domestic Structure and Foreign Policy, in American Foreign Policy, Norton, New York, 19G9, 

citované z Holsti, 1!)77, p.:lml 
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snahou o iniciatívu smerujúcu k zmene zabehnutých mocenských vzťahov, ii, sposob 

myslenia, ktorý predpokladá, že všetky udalosti tvoria "problémy", ktoré je možné 

vyrieši( tvrdou prácou a iii. výrazná deťba práce s dorazom na odbornosť. 

Znamená to zahranib1ú politiku, ktorá si stráži námdné záujmy a neriskuje, tým 

pádom nepn~kvapuje- ani v dobrom, ani v zlom. 

Plnenie nároclnóho záujmu je práve pojem, ktorý býva často považovaný za 

najspoiahlivejšie kritérium hoclnotenia zahraničnej politiky. 207 Počas časového 

rozmezia 13 rokov interakcie Japonska s KLDR skúmaných v práci nedošlo k 

významnému vzájomnému zblíženiu, ,Japonsko ale dosiahlo radu dielčích cieiov, 

ktoré malo v jednaní s KLDR: prepustenie dvoch vaznených námorníkov v roku 

1990, closiahnutia návštt~vy ,Japonska manželkami vydaných za Kórejčanov, ktorí sa 

rozhodli pre odchod do K LD R (mlwndiindzuma), objasnenie osudu unesených 

občanov, ospravedlnonie a dokonca umožnonia návratu clo vlasti niekoikých z nich a 

ich rodinných príslušníkov. Aj keď je sporné, či sa japonská bezpečnostná situácia 

voči KLDH vďaka tejto zahraničnej politike zlepšila alebo zhoršila, Japonsko po celú 

dobu starostlivo strážilo svoju stratégiu aliancie s USA a uprednostňovania vzťahov 

s Klt pred tými s KLDI{, č~o je z hradiska nároclného záujmu efektívny prístup. Na 

konci skúmanej doby oproti jej zač~iatku došlo k následujúcim zmenám: vzťah 

Japonska a Kl{ sa zlepiíil na úkor zhoršenia vz(ahu s KLDH a japonsko-americká 

vojenská aliancia bola prehÍbená. ,Japonská koordinácia politík voči KLDR s USA a 

KR nie je nutne znakom nesamostatnosti, ale znamená, že vačšina japonských 

------~--------------------

207 Holsti 1977, p.l3\) upozorťí.uje na "dvojzmyselnosť" tohto termínu, ktorý maže byť chápaný jednak normatívne 
- ako sada ideálnych \'ýstupov, ktoré sa štát snaží dosiahnuť, alebo deskriptívne- ako sadu ciel'ov, ktoré si štát sám 
určí, t.j. nimJdn)·m zÚuJmom jL• to. čo tak ro~hodovater o zahraničnej politike nazve. 
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domácích aktérov s vplyvorn na zahraničnú politiku uprednostňuje vzťah s USA a 

KR pre vzťahom s KLDR a dá sa tiež interpretovat aj ako vedomý ústupok, ktorý 

slúži japonským národným záujmom. 

Na druhú stranu neúspech v zlepšení bilaterálnych vzťahov s KLDR má 

takisto svoje zahraničnopolitickó dósledky. Japonsku mala v porovnaní s KLDR po 

celú dobu v)rhodnejšiu rokovaciu pozíciu ako ekonomická vel"rnoc, ktorej pomoc bola 

vehni očakávaná. Napriek tomu sa Japonsko nepodarilo behom rokovaní vytvoriť 

potrebnú atmosféru dovery, ktorá by umožnila Japonsku efektívne ovplyvniť 

k onanie KLD R. J aponskej diplomacii s a tak nepodaril dosiahnúť akýsi "synergický 

efekt", ktorý by umožnil pomocou jednania s KLDR zlepšiť pozíciu Japonska v 

regióne. Protiargumentom může byť to, že KLDR sama uprednostňovala jednanie s 

USA a správala sa nevypočítatel"ne a ani ,Južná Kórea si príliš pokrok v 

japonsko-severokórejských jednaniach nepriala. To už však neplatí pre dobu vlády 

prezidenta Kim Tú-džunga a ná základe analýzy priebehu rokovaní je zrejmé, že 

KLDR záujem o normahzáciu a o zlepšcnie vzťahov s Japonskom mala. 

Japonskú zahraničnopolitickú pozíciu v regióne je možné dobre ilustrovať na 

účasti na multilaterálnych rokovaniach o situácii na polostrove, ktoré prebiehajú od 

roku 19~)7 do súčasnosti. ,Japonsko, spolu s Ruskom, ktoré začiatkom 90-rokov 

prestalo vyvíjať vplyv na dianie na polostrove, neboli pozvaní ani na štvorstranné 

ani tl'Ojstrannó rozhovory, ktoré prebiehali od roku 19~)7 do 2003. Zúčastnili sa až 

6-stranných rozhovorov od rok u 2003. KLD l{ však niekol"ko krát voči účasti 

Japonska vzniesla námietky kvóli japonskej snahe o nastolcnie otázky únosov na 

program rokovania. Tieto rozhovory sa vždy odohrávali v Pekingu a Čína v nich 

mala rol"u hostitel"a a sprostrodkovatel"a. Slová Kamija Matakeho, citované v úvode 
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práce o japon~kom dobrovol'nom ndaní sa vedúcej role v regióne v prospech USA a 

Číny sa, aspoň v obla~Li diplomacie, zdajú byť na skúmanom prípade pravdivé. 

V zahranič~nej politike voči Ázii koná ,Japonsko pod vonkajším obmedzením 

daným vojen~kou alianciou s USA a opatrnou nedoverou zo strany Ázie. Zo 

skúmaných prípadov bola Spoločná deklarácia troch strán počas Kanemaruovej 

misie, znuazenó financovanie Kl~DO v roku 19~)8 aj návšteva premiéra v 

Pchongjangu vykomtn~t bez predošlej konzultácie s Washingtonom. Japonsko tak 

preukázalo, že je schopné iniciatívy a samostatného konania. Vo všetkých prípadoch 

však došlo následne k zladeniu politiky s Washingtonom, najma pod taktovkou 

Ministerstva zahranič~ných vecí, išlo však pravdepodobne o racionálnu volbu. 

Práca sa snažila hodnotiť udalosti s danou hornou časovou hranicou v roku 

200:3. ,Japon~krt politická scéna a centrálna byrokracia prechádzajú už istú dobu 

odbobím reforiem, ktoró mimo iné majú ambíciu pripraviť Japonsko, aj jeho 

diplomaciu, na novt~ obdobie Východnej Azie. Reformou prechádza aj Rada 

Bezpečnosti OSN, od ktorej si Japonsko Liež veia sl'ubuje. V roku 1999 vydalo 

americké Ministerstvo obrany dokument s názvom "Asia 2025", v ktorom načrtlo 

víziu pre rok 202G v Severovýchodnej Ázii týmto spósobom: "stúpajúca China", 

"zjednoťujúca sa Kórea", "klesajúce Japonsko". 208 Japonské HDP však ešte istú 

dobu bude vyššie ako llD P cdej V ýchodnej Ázie dok opy a jeho investície a 

technológie budú hra( v rozvoji Ázie ešte vel'kú rol'u. To platí vo vel'kej miere aj o 

bud úcom zjed notcní polo~trova, ť:o všetko n;u,nac:uje, že roťa Japonska v regióne v 

predvídatel'nej budúcnosti bude vel'kú, bude však mať pravdepodobne stále povahu 

ekonomickú, než politickú, prípadne vojenskú. Začínajúca debata o integrácii 

208 Citované z Nichouknnkei to rokushakyougi 2005, p.l:3 

86 



Východnej Ázie pod v rámci Východoázijského spoločenstva 0~ Y-;:/ Y # f6'J 1:*) 

prestavuje množstvo nových zahraničnopolitických výziev a príležitostí, nutnou 

podmienkou je však ochota jeho perspektívnych členov vytvoriť z oblasti viac než len 

"s účet jeho častí". 
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