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A női nem erősítése

Tavaly novemberben Tajpejben Tajvan először rendezte vendéglátóként a Nők Nem-
zetközi Tanácsának (ICW), Közgyűlését. Az ICW egy Párizs-központú, a nők jogaival 
foglalkozó szervezet, melyet 1888-ban alapítottak, és az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetében és konzultatív státusszal rendelkezik. A résztvevők között volt az ICW el-
nöke, Kim Jung-sook Dél-Koreából. Megnyitó beszédében dicsérte a tajvani gender 
kapcsolatok témájú jogalkotást és Tsai Ing-wen elnökasszony első női államfőként 
történő megválasztását, mely „hangosan szól a fejlődésről, ami Tajvanon történik, 

és remek hírnöke a nemek közti egyenlőség felé vezető mozgalomnak.”

Az ICW találkozón elmondott beszédé-
ben Tsai elmondta, megválasztása az ország 
legmagasabb pozíciójára a nők tajvani kö-
zügyekben való növekvő részvételének bi-
zonyítéka. Ez a trend – tette hozzá – szintén 
megmutatkozik a tavaly februárban munká-
jukat megkezdő női törvényhozók számában.
Az öt politikai pártból érkező női tagok je-

lenleg az ország 113 törvényhozói székéből 
43-at foglalnak  el, ami növekedést jelent a 
korábbi 38-hoz képest. Yang Fang-wan, a Taj-
vani Nők Nemzeti Szövetségének Egyesületének 
(NATWA) elnöke szerint, a tajvani emberek-
nek büszkének kellene lenniük a nők ilyen 
magas arányára a törvényhozásban. „A múlt-
ban a nők valódi kisebbséget alkottak a poli-
tikában,” mondta. „Nagyságrendekkel meg-
növekedett jelenlétük a közszférában már 
magában az egyenlőség felé vezető fejlődés 
indikátora.” A NATWA, melyet 2001-ben ala-
pítottak, több mint 50 NGO-t fog össze gend-
errel kapcsolatos ügyekben. 

A kormányzat gender mainstreaming erőfe-
szítései, a gender-specifikus információk mos-
tanra kiterjedtek, beleértve a férfiak és nők 
oktatására, foglalkoztatására és vállalkozási 
szokásaira vonatkozó értékes adatokat. A Pénz-
ügyminisztérium által januárban megjelen-
tetett statisztikák alapján az ország 1.33 millió 
profitorientált vállalkozásának 36.1 százaléká-
nak élén nők álltak 2015 végén, ami apró növe-
kedést jelent a 2010-es 35.6 százalékhoz képest. 
A szolgáltatási szektorban, beleértve a szállás 
és étkezési szolgáltatásokat, a vezető szerep-
ben álló nők aránya meghaladta a 45 százalé-
kot. Mindeközben a nők foglalkoztatottsága az 
1995-ös 45.3 százalékról 50.7 százalékra emelke-
dett 2015-re, a hivatalos adatok szerint. A leg-
frissebb kormányzati adatok elárulták, hogy a 
25 és 29 év közötti nők 90 százaléka jövedelme-
ző munkával bír.

Kivonat a Taiwan Review-ból. Az egész cikket a 
Taiwan Info következő számában olvashatják.
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Chen alelnök interjúja a francia katolikus La 
Croix napilapban

Chen Chien-jen alelnök február 10-én 
interjút adott a francia katolikus La Croix 
napilapnak az El-
nöki Irodában, Taj-
pejben, bővebben 
taglalva számos té-
mát a kormányzati 
döntéshozataltól 
kezdve az érdekek 
fejlesztéséig otthon 
és külföldön.
A kormányzat nagy 

figyelmet szentel a 
szabadság és vallási 
egyenlőség fenntar-
tásának Tajvanon, 
mondta Chen. Bár 
kevés katolikus él Tajvanon, a tény, hogy 
egy gyakorló katolikust megválaszthatnak 
alelnökké jelzi a vallási sokszínűséget Taj-
vanon, valamint azt, hogy az ország remek 
munkát végez a vallás és állam szétválasz-
tásában, tette hozzá. Chen hithű katolikus, 
2010-ben a Jeruzsálemi Szent Sír Lovag-
rend lovagjává, valamint 2013-ban a Pápai 
Nagy Szent Gergely Lovagrend lovagjává 
avatták.
A szoros-közi kapcsolatokat illetően az al-

elnök felszólította szárazföldi Kínát, hogy 
lépjen kapcsolatba és kommunikációra 
Tajvannal, és ne tegyen semmilyen negatív 
vagy konfrontációra előidézésére alkalmas 
lépést az ország ellen, hogy a szoros-kö-
zi kapcsolatok pozitívan fejlődhessenek. 
A Tajvani-szoros békéjének fenntartá-
sa mindkét fél közös célja és felelőssége, 
mondta Chen, hozzátéve, hogy ez mind-
össze akkor teljesülhet, ha mindkét fél haj-
landó keményen dolgozni érte.

Az alelnök szerint, mióta 2016. május 20-án 
hivatalba lépett, Tsai Ing-wen elnök asszony 

fenntartotta a regio-
nális békét és a szo-
ros-közi stabilitást, 
mely politikai prio-
ritásainak egyike. A 
kormányzat tovább-
ra is maximális jóin-
dulatot mutat majd a 
Tajvan és szárazföldi 
Kína közötti békés 
kapcsolatokra való 
törekvésben a Kínai 
Köztársaság (Tajvan) 
Alkotmánya, a Taj-
vani Terület és a Szá-

razföldi Terület Népe Közötti Kapcsolatokat 
Szabályozó Törvény, valamint a helyiek aka-
rata és egyetértése alapján, mondta.
A tajvani-amerikai kapcsolatokat illetően 

Chen azt mondta, ugyanolyan fontosak, mint 
a szoros-közi kapcsolatok, illetve hogy várják, 
hogy együtt dolgozhassanak Donald Trump 
kormányzatában a kétoldalú kapcsolatok 
további szilárdításán. A Trump-kormányzat 
számos hivatalnoka barátságosan viszonyul 
Tajvanhoz és a nyilvánosság előtt is kifejezték 
támogatásukat, tette hozzá, idézve az amerikai 
külügyminiszter Rex Tillerson közelmúltbeli 
nyilatkozatát Tajvan támogatásáról és elköte-
lezettségük fenntartásáról.
A kormányzat is nagyon hálás a segítségért 

és támogatásért, melyet a korábbi amerikai 
kormányzatok biztosítottak, és biztos benne, 
hogy tovább erősíthetik a kétoldalú kapcsola-
tokat a meglévő alapokon, mondta az alelnök.
A gazdaságot illetően az alelnök azt mondta, 

a kormányzat gyökeres reformokat hajt végre 

Forrás: Taiw
an Today, La Croix International, Portré: az Elnöki Iroda tulajdona



Tajvan IK iparának rekord 8.2% kibocsátás- 
növekedése 2016-ban

Új Gazdasági Fejlesztési Modelljével, miköz-
ben megerősíti az ország regionális és globális 
kapcsolatait, valamint részt vesz multilaterá-
lis és bilaterális gazdasági együttműködési és 
szabadkereskedelmi tárgyalásokon.
Chen szerint bár az Európai Unióval, Japán-

nal és az Egyesült Államokkal való kereske-
delem fellendítési kulcsfontosságú, ugyani-
lyen fontos az emberközpontú Új Délirányú 
Politika bevezetése és Tajvan számára olyan 
lehetőségek felkutatása, melyekkel aktívabb 
szerepet vállalhat a regionális gazdaságban, 
biztonságban és kereskedelemben. Az irány-
vonalak célje, hogy tovább mélyítse Tajvan 
mezőgazdasági, üzleti, kulturális, oktatási, ke-

reskedelmi és turisztikai kapcsolatait a Délke-
let-ázsiai Nemzetek Szövetségének 10 tagálla-
mával, hat dél-ázsiai országgal, Ausztráliával 
és Új-Zélanddal. 
A kormányzat szintén átalakulóban van, a 

külföldi tőke és tehetségek nagyobb beáram-
lása és diverzifikált kapcsolatok által jellem-
zett innováció-alapú gazdasági fejlődés felé, 
mondta az alelnök.
A tajvani azonos nemű személyek házasságát 

illető vitát tekintve Chen azt mondta, fontos, 
hogy komoly és valós dialógus legyen a mel-
lette és ellene oldal között, hozzátéve, hogy 
Tajvan egy szabad és demokratikus ország és 
mindenki alapvető jogait meg kell védeni.

2016 negyedik negyedévében az infokommu-
nikációs (IK) ipar kibocsátási értéke NT$ 644.2 
milliárd volt, ami éves 
szinten 14.4 %-os növe-
kedést, azonban az előző 
negyedévhez képest 2.3 
%-os csökkenést jelent, 
a Tajvan Félvezető Ipari 
Szövetség és az Ipari Gaz-
daságtani és Tudásköz-
pont statisztikái alapján.
Az IK dizájn szegmen-

ségnek kibocsátási érté-
ke tavaly NT$ 653.1 milliárdot tett ki, ami 10.2 
%-os éves növekedést jelent, míg az IK gyártási 
szegmense NT$ 1.33 billió kibocsátási értékről 
tanúskodott tavaly, ami 8.3 százalékkal volt ma-

gasabb az előző évhez képest, írta a jelentés. A 
tavalyi év utolsó negyedévében az IK di-

zájn szegmense NT$ 
159.8 milliárdot jegy-
zett kibocsátási érték-
ként, ami egy követke-
zetes 10.4 %-os esést és 
egy 0.6 %-os éves szin-
tű csökkenést jelent, a 
jelentés szerint.
Azt írták, hogy 2016 

utolsó negyedévében az 
IK gyártási szegmense 

0.5 százalékos folyamatos kibocsátás növe-
kedést jegyzett, miután jelentették NT$ 360.6 
milliárdos termelési értéküket, ami 23.3 szá-
zalékkal magasabb az előző évhez képest.

A helyi integrált áramkörök szektorának termelési értéke tavaly NT$ 
2.45 billió (US$ 79.58 milliárd) volt, ami 8.2 százalékos éves növekedést 

jelent a február 20-án megjelentetett iparági jelentés szerint.

Forrás: Focus Taiw
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Ökoturizmus

Partvidéki területek
Tajvant óceánok veszik körbe, így hosszú 

partvidékkel rendelkezik, ami különböző 
látványt nyújt, akármerre megy az ember. 
A nyugati parton főként homokdűnéket, 
homokos tengerpartot és lagúnákat talál 
az ember, az egyenes partvonal jellemzően 
monoton. A keleti partvidéket a mély ten-
gerbe majdhogynem közvetlenül belee-
reszkedő sziklafalak keretezte drámai part-

vonal jellemzi. Az itt található parti síkságok 
nagyon szűkek. Az északi partvidék szikla-
formációi gyönyörű tengeröblökkel válta-
koznak és a leg sokszínűbb parti tájat nyújt-
ják Tajvanon, míg a déli partvidék nagyrészt 
korallzátonyokból áll. Tajvan part menti szi-
getei szintén számos különböző földrajzi tá-
jat kínálnak, melyek a régió jellegzetességei, 
mint a Penghu-sziget bazaltkövei, Kinmen 
gránit sziklái, vagy a tengeri erózió Matzu-n.  

Ha szeretnéd megtudni, milyen gyönyörű is Tajvan valójában, a saját szemed-
del kell látnod. Garantáltan elámulsz majd az ősi fajok sokszínűségén, amit ez 
a gyönyörű sziget kínál. Fedezd fel a számos hegyet, erdőt, lápvidéket és óceánt, 
hogy természetes ökoszisztémák hihetetlen gyűjteményére lelj. Tajvan az ázsi-
ai kontinens délkeleti partvidékén fekszik, ahol a trópusi és szubtrópusi zónák 
találkoznak. Tenger veszi körbe és magas hegyek uralják, melyeket évezredek 
alatt hoztak létre tektonikus mozgások. Az országban számos éghajlat megtalál-
ható a trópusitól a hűvösebb hőmérsékletekig. Az időjárás, geológia és a tenger-
szint feletti magasság változatossága páratlan gazdagságot biztosítanak Tajvan 

számára a növény- és állatvilágban, beleértve itt őshonos fajokat is.

Szöveg és fényképek: Tajvani Turisztikai H
ivatal



Flóra és Fauna
Tajvan az organikus élet rengeteg fajtájá-

nak nyújt menedéket, néhány fajta alig ta-
lálható meg máshol a világon. Ennek egyik 
példája a Németországéhoz hasonló fekete 
erdő, melynek növényzete 30-60 millió évre 

vezethető vissza, mint a Taxus sumatrana, 
a mangrovefa, a tajvani izoétea és a ritka 
magashegyi füves síkok. A világ legidősebb 
kétéltűje a Formosa szalamandra, szintén itt 
található meg, ahogy a Formosa feketemed-
ve, a Mikado fácán és a kontinentális lazac 
is. A gyönyörű azálea, a cseresznyevirág és a 
juharlevél szintén csodálat tárgya. Ha meg 
szeretnéd tapasztalni egy a sokszínű állat- 
és növényvilágot, fontolj meg egy látogatást 
Tajvan nemzeti tájképi területeinek, nemzeti 
parkjainak és erdőinek vagy természeti re-
zervátumainak egyikébe.
Tajvan nemzeti parkjai, köztük a Yang-

ming-hegy (Yangmingshan), Taroko, a Já-
de-hegy (Yushan), Shei-Pa, Kending (Ken-
ting), Kinmen, Dongha Korallzátony és 
Taijiang Tajvan hátsó kertjeként maguk is 
természetes kincses dobozok. Menedéket 
nyújtanak különleges állat- és növényfajok-
nak, beleértve rovarokat, halakat és mada-
rakat. A természeti rezervátumok miniatűr 
ökoszisztémákat alkotnak, és nem csak vé-
dett környezetet biztosítanak, hanem remek 
alternatívát is rekreációs programok, környe-
zeti oktatás és akadémiai kutatás számára. 

Tajvan remek hely számos pillangó- és 
madárfaj megfigyelésére.

Pillangók
Nagyjából 17,000 különböző pillangófaj is-

mert a világon, ezek közül majdnem 400 
megtalálható Tajvanon, 50 pedig a szige-
ten őshonos. Számos helyszín megtalálha-
tó a pillangók megfigyeléséra, beleértve a 
Doll-völgyet Wulai-ban Tajpejhez közel; a 
Yangmingshan Nemzeti Parkot; a Jiaoban- és 
Lala-hegyeket az Északi Szigatközi Autópályá-
hoz közel; Qilan-t a Taiping-hegy közelében; 
Guguan-t, a Li-hegyet (Lishan) és Cuifeng-ot 
a Központi Szigetközi Autópálya mentén; a 
Nanshan-folyót és a Huisun-erdőt Puli köze-
lében; a Shanlin-folyót (Sunlinksea) Nantou 
megyében; a Pillangó-völgyet Maolin-ben Ka-
ohsiung-hoz közel; a Sheding Parkot és Nan-
ren-hegyet (Nanrenshan) Kendingben; és a 
Pillangó-völgyet Taitungban. 

Madarak
A meleg és párás éghajlatnak köszönhető-

en, Tajvan rendkívül gazdag növényzete szá-

mos madarat vonz. A Csendes-óceán nyuga-
ti csücskében található, és a költöző madarak 
is kimondottan kedvelik. 



A rezidens és költöző madarak összesen 
440 fajt tesznek ki, és itt őshonosak is megta-
lálhatók, mint a feketearcú kanalas gém és a 
Sterna leucoptera. A költöző madarak meg-

figyelésére alkalmas helyszínek között van a 
Guandu lápvidék Észak-Tajvanon; az Yilan 
mocsárvidék; a Dadu-folyó Közép-Tajvanon 
és a Gaopin-folyó Dél-Tajvanon. Egyéb ma-

dárleső helyek közé tartoznak a Penghu-szi-
getek, Matzu, Wulai, a Huhuan-hegy, Xitou, 
Ali-hegy (Alishan), a Yangmingshan Nemze-
ti Park, Yushan Nemzeti Park, Shei-Pa Nem-
zeti Park, Taroko Nemzeti Park, Kending 
Nemzeti Park, Kinmen Nemzeti Park, Taiji-
ang Nemzeti Park, az Északkeleti Partvidéki 
Tájképi Terület, a keleti partvidék és a Keleti 
Hasadékvölgy Nemzeti Tájkép Területek.

Tengeri élővilág
Tajvan tengeri élővilága és egyéb óceá-

ni erőforrásai gazdagok és sokszínűek. 
Kending és a Zöld-sziget tiszta vize és meleg 

éghajlata például ideális környezetet biztosít 
színes és különleges alakú korallzátonyok 
számára. Ezek nem csak a tengeralatti világ 
építészetét alkotják, de menedéket nyújta-

nak mindenféle trópusi halak számára is. 
A Wang-an-szigeten Penghu-n, valamint 
Lanyu-ben Taitung megyében, látni lehet 
zöld tengeri teknősöket, ahogy a partra 
jönnek, hogy lerakják tojásaikat. Tajvan 
keleti partvidéke mentén, legfőképpen Yi-
lan, Hualien és Taitung közelében a Tajva-
non megtalálható bálna- és delfinfaj több 
mint 60 százaléka megfigyelhető.



Tajvan elindítja első szemétlerakóból kialakított 
napenergia telepét

Fenntartható Orchideák Felfedezése

Tajvan első szemétlerakóból kialakított napenergia telepét február 17-én avat-
ták fel a dél-tajpeji Wenshan kerületben, ami mérföldkő a köz- és privátszek-
tor fejlesztése számára, melynek célja az üvegházhatású gázok csökkentése, és 
a megújuló energiaforrások országos szinten való fejlesztésének ösztönzése.

A háromhektáros területet 1994-ig a Fude 
Szemétlerakó foglalta el, amit aztán 2003 
után környezeti parkká alakítottak. Az így 
létrehozott Taj-
pej Energia 
Domb 8,000 
fotogalván pa-
nellel büszkél-
kedhet és egyike 
az ország legna-
gyobb napener-
gia telepeinek. 
Az építkezést, 
melyet tavaly 
szeptemberben 
kezdtek meg, a 
tajpeji elektroni-
kai cég, a Tatung Co. finanszírozza. A telep 
várhatóan 2 millió kilowattóra elektromos 
energiát generál majd és évente 1,000 ton-
nával csökkenti a széndioxid kibocsátást. Az 
összes megtermelt áramot az állami tulajdo-
nú Taiwan Power Co. számára értékesítenek 
majd, a bevételből pedig a Tajpej Városi Ön-
kormányzat 10 százalékot kap majd, amely 
nagyjából évente NT$ 1 milliónak (US$ 
32,453) felel meg. 

Tajpej polgármestere Ko Wen-je a felavatási 
ünnepségen azt mondta, a tisztább, zöldebb 
és biztonságosabb energia modelleket kell le-

fektetni, mint a 
Tajpej Energia 
Domb, ahogy 
Tajvan törekszik a 
nukleáris energi-
amentes haza cél-
jának elérésére. 
Hozzátette, hogy 
a telep január 10-i 
tesztműködésé-
nek kezdete óta 
termelt 153,000 
kWh elektromos 
áram jó reménye-

ket ígér a jövő tekintetében.
A helyi önkormányzat az élen áll Tajvanon, 

amikor a háztetők kihasználásáról, vagy a talajon 
felállított napelemekről van szó. Erőfeszítéseik 
összhangban vannak a központi kormányzat 
azon tervével, hogy növeljék a megújuló energia 
részesedését a nemzeti energiatermelésben, és 
arányát az össztermelésben a jelenlegi 4 száza-
lékról 25 százalékra növeljék 2025-re, miközben 
fokozatosan megszüntetik a nukleáris energiát.

A Tajvan Nemzetközi Orchidea 
Show 2017 (TIOS) március 4. és 
13. között kerül megrendezésre 
a déli Tajnan városban. Az es-
emény idén VR technológiát al-
kalmaz majd, hogy segítsen a lá-
togatóknak jobban megérteni az 
orchideákat, és hogy eljátszhassák 
a virtuális orchidea termesztők 
szerepét, árulták el a szervezők.

Wu Tsung-jung, Tajnan pol-
gármester helyettese azt mond-
ta, 13 évvel ezelőtti bemutatása 
óta a TIOS a világ három fő or-
chidea kiállításainak és üzleti 
fórumainak egyikévé vált. Még 
több információért látogasson 
a TIOS weboldalra. A megny-
itó ünnepség részleteiről többet 
tudhat meg itt.
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Az elnök új szervet jelöl ki az átmeneti 

igazságszolgáltatás lefolytatására

Tajvan eSport csapata nyerte 
a League of Legends Világbajnokságot

Az átmeneti igazságszolgáltatást támogató 
törvényt prioritásként kezelik a jelenlegi 
törvénykezési ülésszakban, mely február 17-én 
kezdődött és júniusban ér majd véget, mondta. 
Az elnök asszony ezt a bejelentést a Február 28. 
Incidens 70. évfordulójának alkalmából ren-
dezett megemlékezési ünnepségen tette, mely 
egy 1947-es, a kormányzati erők által véresen 
levert felkelés volt.Tsai nem beszélt az új in-
tézményről bővebben, de megfogadta, hogy 
véghezviszik ezt a „befejezetlen küldetést” hogy 
azonosítsák a felkelés leverésének elkövetőit, 
akik egyesek szerint a tajvani társadalom fiatal 
vezetőinek egy egész generációját tűntették el.

Beszédében Tsai azt mondta, több kormányzati 
dokumentumot is azonosítanak majd, hogy fel-
használják őket egy, az átmeneti igazságszolgáltatás-
ról szóló nemzeti jelentés összeállításához, melynek 
egy része a Február 28. Incidensnek lesz szentelve. 
Elhárította azonban azokat a kritikusokat, akik azt 
mondták, Tajvannak előre kéne tekintenie és a gaz-
dasági fejlődésre koncentrálnia. „A múlt soha nem 
fog eltűnni, ha nem kutatjuk fel az igazságot,” mond-
ta. „Bár a gazdaság fejlesztésén való munkálkodás 
fontos, az igazságtétel éppen ugyanannyira az,” 
mondta azt elnök asszony. „Egy ország, amely jólét-
tel és igazságszolgáltatással is büszkélkedhet olyan 
cél, amely megér minden erőfeszítést.”

Az IEM Világbajnokág, egy 
nemzetközi esport tornaso-
rozat ahol a világ minden tá-
járól érkezett csapatok versen-
genek, három játékot ölel 
fel idén: LoL, StarCraft II és 
Counter-Strike: Global.
A Flash Wolves a Tajvan, 

Hongkong és Makaó régiót 
képviselte a LoL eseményen. 
A LoL egy népszerű több 

játékos által játszott online játék, 
melyet napi szinten 27 millióan 
játszanak a játékfejlesztő Riot 
Games Inc adatai szerint. A győ-
zelmet követően a Flash Wolves 
megosztott egy fényképet a 
csapatról a trófeát a magasba 
emelve a Facebook oldalukon, 
és megköszönték „mindenkinek, 
aki támogatott minket ezen a 
hosszú úton.”

Egy független intézmény kerül majd megalapításra, hogy kezelje az átmeneti igaz-
ságszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket Tajvanon, amint a törvénytervezetet elfo-

gadja a törvényhozás, közölte Tsai Ing-wen elnök asszony február 28-án.

Egy tajvani eSport csapat, a Flash Wolves az európai G2 csapatot megverve megnyerte 
a február 27-én a lengyelországi Katowice városban megrendezett League of Legends 

(LoL) eseményt, mely része az Intel Extrém Mesterek (IEM) Világbajnokságnak.
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