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Základní údaje 

• Association of South East Asian Nations. 

• Sdružení národů jihovýchodní Asie. 

• Vznik: 1967. 

• Členské země:  Barma, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, 
Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam. 

• Sídlo: Bangkok. 

 



Milníky 

• Předchůdce. Asociace jihovýchodní Asie (Association of Southeast 
Asia, ASA) → Filipíny, Malajsie, Thajsko 

• 8. VIII. 1967: Bangkokská deklarace = zakládající dokument. 

• → Filipíny, Malajsie, Singapur, Indonésie, Thajsko. 

• Důvody založení: 
  bezpečnostní situace v regionu (napjaté vztahy mezi státy); 

  nestabilní ekonomická situace. 

• 1984 – Brunej. 

• 1995 – Vietnam. 

• 1997 – Barma, Laos. 

• 1999 – Kambodža. 



Ambice organizace 

• urychlit ekonomický růst; 

• podpora míru a stability v regionu; 

• spolupráce při zvyšování efektivity zemědělské a průmyslové 
výroby; 

• udržování vztahů s ostatními mezinárodními organizacemi; 

• spolupráce v ekonomické, kulturní, sociální, vědecké, technické  
a administrativní oblasti. 



Institucionální aspekty 

• Mezi hlavní orgány patří: 
 ASEAN summit – setkání hlav států a vlád, nejvyšší rozhodovací 

orgán. 

 Sekretariát – administrativní a technická funkce. 

 Odborné komise. 

 



Bezpečnostní agenda 

• Preventivními nástroji k zachování míru a bezpečnosti bylo několik 
dokumentů. 

• Deklarace o zóně míru, svobody a neutrality 

 Kuala Lumpur, 1971. 

 Vyjádření odhodlání vynaložit úsilí k zajištění uznání 
jihovýchodní Asie jako zóny míru, svobody a neutrality, bez 
zásahů mimoregionálních mocností. 

 Snaha zajistit politickou neutralitu (vzájemnou i navenek). 



• Smlouva o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii. 

 Bali, 1976. 

 Navazuje na předchozí deklaraci. 

 „Pakt o neútočení“ → nástroj k prosazování dlouhodobého 
míru. 

 Definuje principy vzájemné spolupráce. 

 Nezavazuje jen členské státy (navíc například Čínská lidová 
republika, Japonsko, Ruská federace). 

Bezpečnostní agenda 



• Smlouva o vytvoření zóny jihovýchodní Asie bez jaderných zbraní 
  Bangkok, 1995 (účinnost 1997); 
  nástupce deklarace ze 70. let XX. století; 

  nevyvíjení a produkce jaderných zbraní;  

  zákaz testování, skladování jaderných zbraní v regionu 
Jihovýchodní Asie. 

Bezpečnostní agenda 



• Regionální fórum ASEAN 

 bezpečnostní fórum; 

 účast i nečlenských států (Spojené státy americké, Nový Zéland, 
Austrálie a další); 

 schůze na úrovni ministrů zahraničních věcí; 
 stanoviska států k bezpečnostním  otázkám v asijsko-pacifické 

oblasti; 

 ASEAN – řídicí role. 

Bezpečnostní agenda 



„Krizové řízení“ 

• Společný krizový management → Deklarace ASEAN o vzájemné 

spolupráci při živelních pohromách 

  1976; 

  zlepšování komunikačních kanálů za účelem včasného varování; 

  výměna expertů a relevantních informací; 

  poskytování zdravotnických potřeb a služeb v rámci humanitární 
pomoci. 

• Výbor ASEAN pro zvládání přírodních katastrof → řeší veškerou 
agendu týkající se spolupráce v oblasti krizového řízení. 
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Členská základna, rok 2001 (před osamostatněním Východního Timoru) 



Podíly členských států na vnějším zahraničním obchodu. 
 

GANDIL, Alexandre. Communauté de l’ASEAN : quel modèle d’intégration pour l’Asie du Sud -Est? 
Asialyst, 24. XII. 2015. https://asialyst.com/fr/2015/12/24/communaute-de-l-asean-quel-modele-d-

integration-pour-l-asie-du-sud-est/ 



Obchodní vazby, toky, mezi členskými státy (roky 1997-1998). Jejich intenzita ukazuje vzájemnou 
ne/propojenost členů organizace. 



„Architektura“ mezinárodních organizací v okolí Jihovýchodní Asie. 
 

A New Paradigm for APEC? Center for Strategic and International Studies, 3. VIII. 2010. 
http://www.cogitasia.com/a-new-paradigm-for-apec/ 



Další variace na téma členské základny organizace. 
 

ASEAN 2019-2023: Challenges and Risks. Spain-Asean Business Association, 1. IV. 2019.  
https://www.asempea.com/asean-2019-2023-challenges-and-risks/?lang=en 



Logo organizace a vizuál, stylizující členské státy jako spolupracující jednotlivce.  
 

Association of South East Asian Nations. https://asean.org/ 



Některé ekonomické údaje o členech organizace. 
 

¨Map with Economic Data on the Members of the Association of Southeast Asian Nations. Scoopnest, 
2019. https://www.scoopnest.com/user/AFP/990206495705980930-map-with-economic-data-on-the-

members-of-the-association-of-southeast-asian-nations 



Téma „sub-regionálních“ trhů s elektřinou v rámci organizace. 
 

 DAMAR PRANADI, Aloysius. How Electricity Trades Progress in ASEAN. ASEAN Centre for Energy,  
7. X. 2016. https://aseanenergy.org/how-electricity-trades-progress-in-asean/ 



Srovnání základních ukazatelů mezi Evropskou unií a ASEAN. 
 

ASEAN 50 + EU 60 = 40 Years of Cooperation. Pallas Athene Geopolitical Institute, 3. IV. 2018. 
http://www.geopolitika.hu/en/2018/04/03/asean-50-eu-60-40-years-of-cooperation/ 



Týdenní přehled krizových událostí v regionu. 
 

ASEAN Weekly Disaster Update Week 3, 18 – 24 Jan 2021. Reliefweb, 25. I. 2021. 
https://reliefweb.int/report/indonesia/asean-weekly-disaster-update-week-3-18-24-jan-2021 


