
Tsai elnök pozitív cselekvésre szólít 
fel a Szoros-közi kapcsolatok terén

Tsai Ing-wen tajvani elnök év végi sajtótájékoztatóján, december 31-én arra buzdította a 
Szoros két partján fekvő partnereket, hogy őrizzék meg a békés viszonyt a Tajvani Szo-
rosban, megfogadva, hogy a Kínai Köztársaság (Tajvan) továbbra is elkötelezett marad 
a Kínával való pozitív folyamatok és a jó szándékú viszony mellett, de nem adva meg 

magát a nyomásnak és a fenyegetéseknek.

Tsai kijelentette, hogy beiktatása óta ad-
minisztrációja arra törekszik, hogy pol-
gárai akaratának és szándékainak meg-
felelően megtartsa a szoros-közi békét és 
stabilitást. „Peking visszatér a régi megosz-
tó, kényszerítő, sőt fenyegető lépéseihez 
Tajvan irányába”, mondta az elnök. „Re-
méljük, hogy ez nem egy új pekingi politi-
kai irányvonal része.” 
Ez a fajta viselkedés érzékenyen érinti a taj-

vani embereket, és destabilizálja a szoros-kö-
zi viszonyt. „Az hogy a szoros-közi kapcsola-
tok jobb irányt vesznek-e a következő évben, 
a mi türelmünkön és elhatározásunkon mú-
lik. De múlik azon is, hogy Peking hogyan 
tekint a szoros-közi kapcsolatok jövőjére, és 
vállalja-e a felelősség ráeső részét a kapcso-
latok egy új modelljének kialakításában.” 
Az elnök hangsúlyozta, hogy kormánya to-

vábbra is elkötelezettje annak az állhatatos 
diplomáciának, mely a közös segítség a kö-
zös előnyök jegyében működik. „Az együtt-
működés minden szinten történő bővítésé-
vel a tajvani kormány továbbra is építi majd 
kapcsolatait más államokkal is.” 
Tsai megerősítette, hogy kormánya foly-

tatja a tárgyalásokat a fontos kereskedelmi 
partner államokkal és régiókkal, mint az 
Egyesült Államok, Japán vagy az EU, hogy 
erősítse a kétoldalú és többoldalú gazdasá-
gi kooperációt. Az újságírók kérdésére, hogy 
kormánya hogyan magyarázza a nemzetközi 
nézőpontot az „egy Kína” elvvel kapcsolat-
ban –  mely a megválasztott amerikai elnök 
Donald Trump felvetése révén került éles vi-
ták középpontjába – Tsai azt válaszolta, hogy 
nem kell túlreagálni mások véleményét.
Tsai megjegyezte, hogy beiktatásakor tisz-

tán kijelentette: a Kínai Köztársaság egy 
szuverén állam, és ez nem változott. Való-
ban lehet, hogy marad számos ötlet a szo-
ros-közi kapcsolatok kezelésére, mely a jö-
vőben is kihívást jelent a tajvani emberek 
számára, de emlékeztetett mindenkit, hogy 
létezik a konszenzus, mely szerint országa 
egy szuverén állam.
A teljes szövegért látogasson el az Elnöki 

Hivatal honlapjára.
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A diplomácia nem egy nullás játék

Az Elnöki Iroda december 26-án kifejezte sajnálatát és elégedetlenségét, 
miután szárazföldi Kína és São Tomé és Principe bejelentették diplomá-
ciai kapcsolataik helyreállítását még korábban aznap, kijelentve, hogy „a 

diplomácia nem egy nullás játék.”

Szárazföldi Kína, Sao Tomé és Principe Pe-
kingben írta alá a diplomáciai kapcsolatok 
helyreállításáról szóló nyilatkozatot.
Az Elnöki Iroda szóvivője, Alex Huang sze-

rint „a diplomácia nem egy nullás játék”, meg-
jegyezve, hogy a Tajvan-szoros két oldalán el-
helyezkedő országok részvétele a  nemzetközi 
közösségben pozitív jelentőséggel bír, így a két 
oldalnak nem kellene összecsapnia. „Bármi-
lyen megmozdulás, amely korlátozni vagy 
befolyásolni igyekszik Tajvan részvételét 
a nemzetközi közösségben veszteséget je-
lent a közösség számára, és nem lesz elő-
nyös a szoros-közi kapcsolatok egészséges 
fejlődése szempontjából,” mondta Huang. 
„Igazán sajnáljuk és elégedetlenek va-
gyunk „Kína csekk-könyv diplomácia ma-
nipulációjával” illetve azzal, hogy az „egy 
Kína elvvel” avatkoznak bele Tajvan nem-
zetközi jelenlétébe, mondta Huang.
A Külügyminisztérium szintén mély csa-

lódottságát és sajnálatát fejezte ki. Tájékoz-
tatásuk szerint a szárazföldi kínai dollárdip-
lomácián keresztül elcsábított Sao Tomé és 
Principe annak ellenére fordított hátat Taj-
vannak, hogy az jelentős hozzájárulásokat tett 
Sao Tomé és Principe lakosainak egészségé-

nek és jólétének fejlődéséhez az évek során. A 
minisztérium megjegyezte, hogy a nyugat-af-
rikai országnak komoly pénzügyi szükségletei 
vannak, és hogy szárazföldi Kína, az „egy Kína 
elv” manipulációjával az ország társadalmi és 
gazdasági fejlődéséhez, valamint lakosságá-
nak ellátásához szükséges „teljeskörű támo-
gatás és segítségnyújtás” előfeltételeként kö-
vetelte Sao Tomé és Principétől, hogy szakítsa 
meg hivatalos kapcsolatait a Kínai Köztársa-
sággal. A minisztérium álláspontja alapján 
a Kínai Köztársaság szuverén, független or-
szágként nem tagadható meg egyoldalúan, a 
pekingi kommünikében található „egy Kína” 
elv miatt. A kormányzat ezért felelős nemzet-
közi partnerként tovább folytatja kapcsolatai 
elmélyítését és megszilárdítását közeli szö-
vetségeseivel. Egy korábbi nyilatkozatban a 
minisztérium rámutatott, hogy az ROC egy 
malária-megelőző tanácsadó csapata, mely 
Sao Toméban állomásozik, segített a malária 
elterjedését a 2003-as 50%-os szintről 1.01%-ra 
csökkenteni 2015-re az országban. Az Egész-
ségügyi Világszervezet 2013-ban bejelentette, 
hogy Sao Tomé és Principe elérte a malária 
eliminálás előtti fázisát, ami egy széles körben 
elismert eredmény volt. Kína először 1975-ben 
alapított diplomáciai kapcsolatokat a koráb-
bi portugál gyarmattal, mikor az bejelentet-
te függetlenségét. A kapcsolatokat 1997-ben 
megszakították, amikor az afrikai ország Taj-
vannal fejlesztette kapcsolatát.
Miután Tajvan és Sao Tomé és Principe de-

cember 21-én megszakították diplomáciai 
kapcsolataikat, Tajvan jelenleg 21 diplomáciai 
szövetségessel rendelkezik. Afrikában egye-
dül Burkina Faso és Szváziföld tart fenn hiva-
talos kapcsolatokat Tajvannal.
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Egy öltés az időn át

A Tajpej Wanhua kerületében található 
Lungshan Templom körüli terület telis-tele 
van mindenféle, az istenszobroktól a füstölő-
kig  terjedő buddhista és taoista tárgyakat áruló 
boltokkal. Azonban mindössze egyetlen egy 
olyan bolt van, a Nanshin Hímezde, ami kézzel 
hímzett tárgyakat kínál a templomok számára, 
például zászlókat és köntösöket az istenségek-
nek. A boltot több mint hetven éve alapította 
Lin Rong-guan, ma pedig menye, Wu Shu-mei 
vezeti, aki kereskedelemben dolgozik mióta 
beházasodott a családba 1977-ben.

Wu azt mondta, a vallásos darabok hímzése 
különbözik a művészi darabokétól, az utób-
bi ugyanis az egyéni kreativitáson alapul, 
míg az előbbi esetében szigorú szabályokhoz 
kell alkalmazkodni. Például sárkányminta 
kizárólag férfi istenségek köpenyét díszíthe-
ti, míg a női istenek főnixmintát viselnek; a 
Háború Istene zöldbe öltözik a Tenger Istene 
pedig narancsba. Azonban mind a vallásos, 
mind a művészi hímzéshez különleges türe-
lemre van szükség, hónapokba telhet ugyan-
is egy-egy darab elkészítése.

A tömeggyártott termékek és az olcsó import korában a kézzel készített vallásos 
hímzés sorsa vékony szálon függ.

Taiwan Review
Jim Hwang írása
Képek: Chen Mei-ling

Wu Shu-mei kézzel hímzett munkáin gyakran jelennek meg sárkány- és főnix-minták



A Nanhsin Hímezde alapítója, Lin Rong-guan által készített minták körvonalai

A kézművesség 
megóvására tett 
kísérleteként Wu 
számos tanoncot 
fogadott az évek 
során. Azonban 
m i n d a n n y i a n 
feladták mind-
össze néhány hó-
nap végtelen öl-
tögetés után. Wu 
tanított hímzést 

közösségi egyetemeken egy darabig, csak hogy rájöjjön, hogy heti néhány 
órányi képzés bár javíthatja a hobby hímzők technikáját, azonban nem elég 
ahhoz, hogy valakiből hivatásost faragjon. Így Nanhsin-nél Wu egyedül ül 
legújabb projektje fölött. Ahogy a tűje sebesen lyuggatja az anyagot, egy 
sárkány rajzolódik ki lassan.

A cég viharvert hímzőkerete jól bírja még, bár a kézművesség fakulóban van.

A korábbi, sikeresebb időkben számos hím-
ző üzlet volt a környéken, mely több tucat 
kézművest alkalmazott. A helyi művészek, 
valamint az üzletek száma, amelyekben dol-
goztak, drasztikusan lecsökkent, ahogy a 
hímzés helyét átvették a számítógépek által 
tervezett termékek és az olcsó import. Mióta 
apósa elhunyt és anyósa néhány éve nyug-
díjba vonult, Wu egyedül vezeti az üzletet.



A kézi hímzéshez türelemre van szükség, hónapokba telhet egyetlen darab elkészítése.



Kérdés esetén kérjük írj a taiwaninfo.hungary@gmail.com e-mail címre
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE, HUNGARY

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3./II.
roc-taiwan.org/hu_hu
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Az amerikai elnök aláírta a Tajvannal való 
katonai csereprogramot támogató törvényt

A Nemzetvédelmi Felhatalmazási Törvényt 
(NDAA) a 2017-es fiskális évre az amerikai Kép-
viselőház 385-34 szavazati aránnyal fogadta el 
december 2-án, mielőtt a Szenátus is megsza-
vazta 92-7 arányban december 8-án.
az NDAA 1284-as része a Tajvannal való kato-

nai csereprogramot illetően azt írja: „A védelmi 
miniszternek kiviteleznie kellene egy szeni-
or katonai tiszteket és szenior hivatalnokokat 
érintő csereprogramot az Egyesült Államok és 
Tajvan között, hogy javítsák az amerikai és taj-
vani haderők közti kapcsolatokat.”
A csereprogramot így definiálják „olyan prog-

ram, gyakorlat, esemény vagy megfigyelési le-
hetőség egyik részről a Fegyveres Erők tagjai és 
a Nemzetvédelmi Osztály hivatalnokai, másik 
részről pedig Tajvan fegyveres erőinek sze-
mélyzete és hivatalnokai között.”
A Kínai Köztársaság (Tajvan) Nemzetvédelmi 

minisztériuma egy december 24-i nyilatko-

zatban fejezte ki köszönetet, hozzátéve hogy 
ez a lépés bizonyítja az Egyesült Államok tá-
mogatását és törődését az ROC nemzetvédel-
mét és biztonságát illetően. „Reméljük, hogy 
mindkét oldal a más meglévő erős együtt-
működési alapokra építve tovább mélyíti 
majd ezeket a lényeges csereprogramokat, a 
regionális béke és biztonság népszerűsítésé-
nek közös céljával,” írta a minisztérium.
Tajvan és az Egyesült Államok erős kapcso-

latokat élveznek a Taiwan Relations Act (TRA) 
és a Hat Biztosíték értelmében. A törvényt 1979-
ben léptették érvénybe, miután az Egyesült 
Államok Kína elismerését Tajpejről Pekingre 
változtatta, a TRA pedig felhatalmazást ad az 
amerikai és tajvani emberek közötti releváns 
kapcsolatok fenntartására.
1982-ben az akkori amerikai elnök Ronald 

Reagen létrehozta a Hat Biztosítékot, melynek 
értelmében meghatározzák, hogy az Egyesült 
Államok nem állapít meg végleges dátumot 
a Tajvan számára való fegyvereladások meg-
szüntetésére; nem vizsgálja felül a TRA-t; nem 
konzultál szárazföli Kínával a Tajvannak bizto-
sított fegyvereladásokról; nem közvetít Tajvan 
és szárazföldi Kína között; nem változtatja meg 
álláspontját Tajvan szuverenitásával kapcso-
latban vagy gyakorol nyomást Tajvanra, hogy 
kezdjen tárgyalásokba szárazföldi Kínával; il-
letve nem ismeri el hivatalosan szárazföli Kína 
szuverenitását Tajvan felett.

Barack Obama amerikai elnök december 23-án hatályba léptetett egy 
nemzetvédelmi törvényt, mely tartalmaz egy rangos katonai 

csereprogramot Tajvan és az Egyesült Államok között.


