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i • Artėjant sunkiai prognozuojamam 20-ajam Kinijos komunistų 

partijos kongresui, griežta COVID-19 politika niekur nesitrau-
kia – visuomenės stabilumo išlaikymas šiuo metu yra pagrin-
dinis šalies valdžios prioritetas. 

• Kinijos prezidento Si Dzinpingo paskutiniai diplomatiniai 
manevrai Honkonge ir užsienyje skirti vidinės propagandos 
tikslams, kuriais siekiama dar labiau įtvirtinti jo lyderystę ir 
„nepakeičiamumą“ Kinijos politikoje prieš beprecedentę tre-
čiąją kadenciją. 

• JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės M. Bachelet 
paskutinę minutę publikuota ataskaita apie žmogaus teisių 
padėtį Sindziange buvo nemalonus smūgis Kinijos valdžiai, 
M. Bachelet vizitą šalyje laikiusiai sėkmingu. Visgi neaišku, 
kiek įtakos Kinija galėjo padaryti galutinei ataskaitos versijai.

• JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizitas Taivane 
sukėlė agresyvią Kinijos reakciją ir pastangas pakeisti vyra-
vusį status quo Taivano sąsiauryje.

• Pietryčių Azijos šalims balansavimas tarp Kinijos ir JAV tam-
pa vis sudėtingesnis. Reakcijos į N. Pelosi vizitą Taivane 
buvo aptakios, tačiau kartu suskubta pabrėžti nepasikeitu-
sias pozicijas dėl „vienos Kinijos“ politikos. 

• Kinijos ir Rusijos santykiai išliko be esminių pokyčių, bet inten-
syvėja bendradarbiavimas saugumo srityje. Nors Kinijos cen-
trinė valdžia vis dar stengiasi demonstruoti neutralumą karo 
Ukrainoje kontekste, tai ne visada pavyksta jos diplomatams.



3

Vidaus politika

Artėjantis 20-asis Kinijos 
komunistų partijos kongresas 
ir visuomenės stabilumo 
svarba
Kinijos politinis ciklas artėja prie pabaigos. Rugpjūčio 
30 d. Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“ paskelbė1, 
kad pasaulio dėmesio centre atsidūręs 20-asis Ki-
nijos komunistų partijos (KKP) kongresas vyks spa-
lio 16 d. Rugsėjo 25 d. paskelbtas oficialus delega-

tų sąrašas, jame – 2296 KKP nariai iš visos Kinijos. 
Delegatų sąrašu tradiciškai siekiama aiškiai parodyti 
didesnį dėmesį lyčių lygybei ir etninių mažumų vai-
dmeniui politikoje, išskiriant moteriškosios lyties ir 
etninių mažumų atstovus: kongrese dalyvaus 622 
moterys (2017 m. KKP kongrese dalyvavo 552) ir 
264 etninių mažumų atstovai (2017 m. – tiek pat). 
Vis dėlto lyčių nelygybė Kinijos politinėje sistemoje 
išlieka itin didelė: į KKP politbiuro nuolatinį komite-
tą (iš 7 narių susidedantis Kinijos „galios olimpas“) 
ir Centrinę karo komisiją niekada nebuvo išrinkta nė 
viena moteris. Dabartinė Kinijos vicepremjerė Sun 
Čunlan (Sun Chunlan) yra vienintelė moteris iš 25 
narių sudarytame politbiure, o kadenciją baigiančia-
me 19-ajame 376 narių Centro komitete yra tik 30 
moterų (7,9 proc.). 

1
General

Secretary

7
Politburo
Standing

Committee

25
Politburo

~370
Central Committee

2,300
Party Congress

~97 million
Party Members

Image: Dabartinė KKP struktūra. Po 20-ojo KKP kongreso skaičius gali kisti. Šaltinis: TBI2

2022 m. trečiąjį ketvirtį COVID-19 situacija Kinijoje 
išliko įtempta, dalyje miestų buvo pakartotinai įve-
dami įvairaus griežtumo ribojimai. Pastaruoju metu 
padėtis ėmė stabilizuotis. Liepos mėn. iš viso patvir-
tinti 17 699 nauji atvejai (vid. 571 atvejis per dieną), o 
rugpjūčio mėn. pasiektas pikas – 52 103 atvejai (vid. 
1681 naujas susirgimas per dieną). Rugsėjį užsikrėti-

mų dinamika keitėsi – buvo patvirtinti 36 203 atvejai 
(vid. 1 206 atvejai per dieną). Geografinis viruso pli-
timas taip pat didėjo: po beveik 900 dienų, kai naujų 
susirgimų beveik nebuvo, nuo rugpjūčio 9 d. Tibete 
patvirtinti nauji susirgimai lėmė ribojimus ir masinį 
testavimą šiame regione. 
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Griežti COVID-19 suvaržymai jau ne kartą kėlė gy-
ventojų pasipiktinimą. Rugsėjo 1 d. 21 mln. gyvento-
jų turinčiame Čengdu mieste dėl gerokai išaugusio 
susirgimų skaičiaus buvo paskelbtas griežtas karan-
tinas (griežčiausias po Šanchajaus), jo metu ypač ri-
botas judėjimas ir socialiniai kontaktai. Rugsėjo 5 d. 
Sičuano provincijoje kilo 6,8 balo žemės drebėjimas, 
kurio epicentras buvo apie 200 km nuo provincijos 
centro Čengdu3. Griežtas reikalavimas laikytis COVID 
politikos susilaukė itin neigiamos visuomenės reakci-
jos ir kritikos, nes net ir pajutus požeminius smūgius 
daliai gyventojų nebuvo leidžiama palikti pastatų. 
Gyventojai vis dar prisimena katastrofišką, beveik 
90 000 gyvybių pareikalavusį 2008 m. Sičuano že-
mės drebėjimą (8 balų), todėl judėjimo apribojimai 
sukėlė didžiulį įtūžį, liejamą socialiniuose tinkluose.

Kinijos visuomenė vis drąsiau reiškia pasipiktinimą 
ir abejones dėl tokios griežtos politikos pagrįstumo. 
Įdomu tai, kad didelę sekėjų Kinijoje grupę turintis 
buvęs „Global Times“ vyr. redaktorius Hu Sidzinas 
(Hu Xijin) taip pat gana atvirai pareiškė, jog „eksper-
tai turi kalbėti“, ir pareikalavo, kad „epidemiologiniai 
tyrimai būtų vykdomi skaidriai ir atvirai“4. Vis dėlto 
kol kas jokių ženklų, rodančių šios politikos švelnėji-
mą, nėra. Per liepos 28 d. posėdį 25 narių KKP polit-
biuras pabrėžė, kad Kinija tęs nulinio COVID politiką 
net jei tai turės neigiamą įtaką šalies ekonomikai ar-
timoje perspektyvoje5. 

Honkongo sugrąžinimo  
Kinijai 25-metis ir  
Si Dzinpingo vizitas
Birželio 30 d. Kinijos vadovas Si Dzinpingas (Xi 
Jinping) su oficialiu dviejų dienų vizitu išvyko į Hon-
kongą. Tai buvo pirmas Kinijos vadovo vizitas ne že-
myninėje Kinijoje po daugiau nei 2 metų pertraukos, 
o pačiame Honkonge jis paskutinį kartą buvo lankę-
sis prieš 5 metus. Pagrindinis šio vizito tikslas – daly-
vauti Honkongo grąžinimo Kinijai 25-mečio iškilmė-
se. Iškilmėse Dzinpingo sakytos kalbos6 tikslas buvo 
išaukštinti Kinijos valdžios pasiekimus ir pastangas 
išlaikyti Honkongo klestėjimą ir stabilumą. Kalboje 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas politikai „viena 
valstybė dvi sistemos“, jos efektyvumui ir svarbai. 
Ši frazė paminėta net 17 kartų. Kinijos prezidentas 
patikino, kad KLR yra pasiryžusi laikytis šios idėjos, 
kuri „jau parodė savo efektyvumą ir naudą skatinant 
Honkongo klestėjimą ir stabilumą“, principų, ir kartu 
reikalavo Honkongo valdžios „pateisinti gyventojų 
lūkesčius“. 25-mečio ceremonijos metu taip pat vyko 
šeštojo Honkongo specialaus autonominio regiono 
vyriausiojo pareigūno Džono Ly (John Lee Ka-chiu) 
inauguracijos ceremonija. Pagal Kinijos tradicijas, 
kaip teigia „Hong Kong Free Press“7, po Dzinpingo 
vizito Honkongo vadovybė surengė daugiau nei 60 
studijų sesijų, skirtų jo pasakytai kalbai analizuoti. 

2 pav. Si Dzinpingas kartu su naujuoju Honkongo vadovu Džonu Ly priima kitų pareigūnų priesaikas.  
Šaltinis: „Selim Chtayti“ / „Reuters“
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Šis Dzinpingo vizitas turi didelę simbolinę prasmę. Per 
pastaruosius penkerius metus Honkongas pasikeitė iš 
esmės: Kinija reikšmingai sustiprino savo įtaką Hon-
kongo vidaus politikoje, griežtai susidorojo su protes-
tais ir opoziciniais judėjimais ir ypač suvaržė žodžio 
laisvę motyvuodama siekiu „ugdyti tikrus šalies pa-
triotus“. 

Pastaruoju metu Kinija atgaivino idėją panaudoti šią 
sistemą santykiuose su Taivanu8. Žvelgiant iš istori-
nės perspektyvos, Taivanas niekada šio Kinijos siū-
lymo nevertino teigiamai, o Kinijos susidorojimas su 
Honkongu lėmė dar kritiškesnį Taivano visuomenės 
požiūrį į galimus ateities santykius su Kinija. 2021 m. 
Taivano žemyninių reikalų tarybos atliktoje apklau-
soje 85,6 proc. respondentų atmetė Kinijos idėją 
„viena valstybė dvi sistemos“, teigiamai ją vertino tik 
5,4 proc. respondentų9. Palyginimui, prieš du dešim-
tmečius atliktos apklausos duomenys parodė, kad šią 
galimybę apie 70 proc. taivaniečių vertina neigiamai, o 
teigiamų nuomonių buvo apie 15 proc.10 

JT pranešimas dėl žmogaus 
teisių Sindziange ir Kinijos 
atsakas
Po gegužės 23–28 d. vykusio JT vyriausiosios žmo-
gaus teisių komisarės M. Bachelet vizito kilo didžiulė 
kritikos banga dėl per švelnaus komisarės tono Kini-
jos atžvilgiu ir ypač po spaudos konferencijos Guang-
džou mieste, kurioje M. Bachelet apie Pekino vykdomą 
politike Sindziange kalbėjo gana teigiamai ir naudojo 
oficialųjį Pekino naratyvą minėdama „Kinijos valdžios 
vykdomą antiteroristinę veiklą, kuri turėtų būti įvertinta 
atskiru tyrimu“11. Kinijos kruopščiai suplanuotas M. Ba-
chelet vizitas, įvairūs susitikimai su Kinijos valdžios 
atstovais ir komisarės pareiškimų naudojimas vidaus 
propagandos tikslais Kinijai buvo ypač svarbus. Del-
simas viešai paskelbti Sindziango ataskaitą sulaukė 
daug tarptautinių žmogaus teises ginančių organizacijų 
kritikos (pvz., „Amnesty International“ ir „International 
Service for Human Rights“). Kaip teigiama išskirtinė-
je „Reuters“ publikacijoje12, M. Bachelet biuras sulau-
kė didžiulio Kinijos spaudimo siekiant užkirsti kelią šio 
dokumento paskelbimui. Vis dėlto istorija pasiekė kul-
minaciją – galiausiai rugpjūčio 31 d., paskutinę M. Ba-
chelet, kaip žmogaus teisių komisarės, darbo dieną, 
buvo paskelbta vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
ataskaita dėl žmogaus teisių padėties Sindziange. 

Pranešime atvirai reiškiamas didelis susirūpinimas ui-
gūrų situacija Sindziange. Dokumente13 pabrėžiama, 

kad „savavališkas uigūrų ir kitų musulmonų grupių 
sulaikymas <...> gali būti lygintinas su tarptautiniais 
nusikaltimais, ypač nusikaltimais žmonijai“. Vis dėl-
to, nors dokumente vyrauja griežtas tonas, jis išlieka 
kontroversiškas dėl delsimo ir publikavimo paskutinę 
minutę. Nėra aišku, kokią įtaką galutinei ataskaitos 
versijai galėjo padaryti Kinija. 

Kinijos reakcija buvo itin neigiama. Iškart po Sindzian-
go ataskaitos paskelbimo Čen Šiū (Chen Xu), Kinijos 
ambasadorius JT Ženevoje, patikino, kad šios atas-
kaitos paskelbimas „užveria bet kokias bendradarbia-
vimo duris su šia institucija“ ir kad ši publikacija yra 
„nelegali ir niekinė“14. Kinijos URM atstovas Vangas 
Venbinas (Wang Wenbin), reaguodamas į dokumentą, 
pabrėžė, kad šis vertinimas yra „JAV ir kai kurių Va-
karų šalių sufabrikuotas, visiškai nelegalus ir niekinis 
žingsnis“. Kritikos strėlės buvo laidomos ir į Vyriausio-
jo žmogaus teisių komisaro biurą (OHCHR) kaltinant 
„pažeidus apolitiškumo, objektyvumo ir neutralumo 
principus“15. Abejonės dėl šios JT institucijos buvo 
reiškiamos ir Kinijos leidinyje „Global Times“: jis pa-
skelbė savo tyrimą, tariamai patvirtinantį, jog „JAV 
ir keletas kitų Vakarų šalių užėmė svarbias pozicijas 
OHCHR ir įdarbino daugybę žmonių, kurie buvo pilni 
ideologinio šališkumo“16. 

Užsienio politika

N. Pelosi vizitas ir saugumo 
situacija Taivano sąsiauryje 
Svarbiausias šio ketvirčio įvykis – JAV Atstovų Rūmų 
pirmininkės Nancy Pelosi vizitas Taivane. Iki paskuti-
nės minutės laikytas paslaptyje vizitas įvyko rugpjūčio 
2 d. Tai pirmas tokio aukšto lygio JAV pareigūno vizi-
tas Taivane per pastaruosius 25 metus.

Įtampos dėl potencialaus N. Pelosi vizito augimas buvo 
juntamas ir anksčiau. Kinijos prezidentas jau liepos 
29 d. telefono pokalbyje su Joe Bidenu17 daug dėme-
sio skyrė Taivano klausimui, taip bandydamas padidinti 
spaudimą JAV prezidentui paraginti N. Pelosi atsisa-
kyti planų apsilankyti Taivane. Dzinpingo tonas buvo 
itin griežtas: prezidentas patikino, kad „Kinija griežtai 
smerkia bet kokius Taivano separatistinius žingsnius ir 
kišimąsi iš išorės <...> bet kokia forma“, ir įspėjo, kad 
„tie, kurie žais su ugnis, joje ir pranyks“.
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Į N. Pelosi vizitą Kinija reagavo savo galios rodymu 
keliose srityse: surengė didelio masto kibernetinių 
atakų, kurių vienas iš taikinių buvo Taivano preziden-
tūros sistemos18, prieš19 ir po20 vizito nustatė drau-
dimus Taivano eksportui, didžiausią dėmesį skirda-
ma maisto produktams, tačiau vengdama tiesiogiai 
paveikti Taivano puslaidininkių sektorių. Visgi bene 
didžiausias pokytis įvyko karinėje srityje. 

Nors artimuoju laikotarpiu šis vizitas nelems ypatin-
gų Kinijos veiksmų prieš Taivaną dėl apibusės pre-
kybos svarbos, žvelgiant iš saugumo perspektyvos, 
šis vizitas keičia karinį status quo Taivano sąsiauryje. 
Iškart po N. Pelosi vizito Kinija surengė 4 dienų dide-
lio masto pratybas aplink Taivaną ir virš jo. Šios pra-
tybos buvo pratęstos Liaudies išlaisvinimo armijos 
pratybomis rytinėje Taivano sąsiaurio dalyje. Nors su 
Taivano sąsiauriu jau siejamos 3 krizės, kurios neiš-

augo į didelį konfliktą, šį kartą Kinijos kariuomenės 
agresyvumas valdant Dzinpingui gali tapti dar ryš-
kesnis ir sunkiau atgrasomas: kaip pažymi „The Eco-
nomist“, „1995 metais [paskutinės Taivano sąsiaurio 
krizės metu] Kinijos karinis biudžetas buvo vos du 
kartus didesnis nei Taivano, o šiuo metu Kinija iš-
leidžia 20 kartų daugiau nei Taivanas“21. Yra ženklų, 
kad po N. Pelosi vizito Kinijos elgesys keičiasi: pasak 
U-jin ir Suorsa22, po vizito Kinijos kariuomenė pažei-
dė vidurio liniją rekordiškai daug kartų. Nors Taivano 
sąsiaurį dalijanti vidurio linija nėra oficialiai įtvirtin-
ta jokiuose dokumentuose, iki šiol abi kariuomenės 
vengdavo reikšmingo savo judėjimo už jos ribų. O 
šiuo metu tokių pažeidimų dažnis išaugo. Didelę jų 
dalį sudaro trumpi Kinijos oro pajėgų lėktuvų mane-
vrai, pavyzdžiui, rugsėjo 10 d. 17 Kinijos karinių lėk-
tuvų manevrai Taivano sąsiauryje23. 

3 pav. Kinijos surengtos karinės pratybos aplink Taivano sąsiaurį kaip atsakas į N. Pelosi vizitą. Šaltinis: „Xinhua“, 
„Straits Times Graphics“
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N. Pelosi vizitas paskatino dažnesnius užsienio de-
legacijų vizitus Taivane – užsienio spaudoje tai imta 
vadinti „Pelosi efektu“. Netrukus po N. Pelosi saloje 
apsilankė JAV, Japonijos ir Lietuvos delegacijos24. 
Ypač šiais metais padažnėjo ES politikų apsilankymai 
Taivane. Pasak Blablovos ir Šebok25, 2016–2022 m. 
laikotarpiu ES šalys į Taivaną iš viso išsiuntė 102 ofi-
cialias delegacijas. Nepaisant COVID-19 suvaržymų, 
šįmet įvyko jau 12 vizitų (su 4 vizitais pirmauja Lietu-
va). Palyginimui, 2018 m. būta 26 vizitų. 

Kinijos ir Rusijos  
santykių dinamika 
Nuo karo Ukrainoje pradžios Kinijos ir Rusijos san-
tykiuose reikšmingesnių pokyčių neįvyko. Aukščiausi 
Kinijos vadovai vis dar stengiasi demonstruoti neu-
tralumą, o jos diplomatams tai pavyksta ne visada. 
Rugpjūčio 10 d. Rusijos naujienų agentūros TASS pu-
blikuotame interviu26 Kinijos ambasadorius Rusijoje 
Džangas Hanhui (Zhang Hanhui) atvirai reiškė para-
mą Rusijos naratyvui dėl karo Ukrainoje. Per pokalbį 
Hanhui kritikavo JAV kaip „tikrą tarptautinių taisyklių 
ir tvarkos naikintoją ir didėjančio nestabilumo ir neži-
nomybės pasaulyje šaltinį“. 

Rugsėjį Uzbekistane įvyko pirmas tiesioginis Dzinpin-
go ir Putino susitikimas nuo karo Ukrainoje pradžios. 
Nors Kinijos politinė parama Rusijos veiksmams yra 
ryški, susitikimo pareiškimai buvo atsargūs. Abu ly-
deriai akcentavo asmeninę draugystę (abu vartojo 
kreipinį „mano senas drauge“), tačiau reikšmingų 
signalų, rodančių santykių kaitą, nebuvo. Bene dau-
giausia dėmesio sulaukė Putino kalba, kurioje jis už-
siminė, kad „mes [Rusija] suprantame jūsų klausimus 
ir susirūpinimą dėl [krizės Ukrainoje]“27. Nuo tada, kai 
tapo prezidentu 2013 m., Dzinpingas su Putinu susi-
tiko jau 39 kartus. 

Oficialaus Kinijos užsienio reikalų ministerijos prane-
šimo apie Dzinpingo ir Putino susitikimą turinys jau 
tradiciškai skiriasi nuo Kremliaus akcentų, jame at-
sispindi Kinijos noras parodyti neutralesnę poziciją, 
vengiant minėti Ukrainos temą (oficialiame Kinijos 
pranešime apie Dzinpingo ir Putino susitikimą žodis 
„Ukraina“ nebuvo paminėtas nė karto28). 

Rugsėjo 5–8 d. Vladivostoke vyko Rytų ekonomikos 
forumas, kuriame dalyvavo Kinijos aukšto rango po-
litikas – Kinijos nacionalinio liaudies kongreso pirmi-
ninkas (kitaip tariant, Kinijos parlamento vadovas) Li 
Džanšū (Li Zhanshu). Šis Rusijos organizuotas foru-

mas sulaukė daug Kinijos žiniasklaidos dėmesio: itin 
akcentuotas forume Putino pasakytas teiginys „Va-
karai žlunga, ateitis yra Azijoje“29. Rusijos ir Kinijos 
prekybiniai santykiai tampa glaudesni, abi pusės kal-
ba apie norą stiprinti ir plėsti dvišalę prekybą, ypač 
žemės ūkio sektoriuje. Pasak Kinijos prekybos minis-
terijos atstovo Šū Dzietingo (Shu Jueting), Pekinas 
nori plėsti dvišalę prekybą tiek apimtimi, tiek kokybe, 
o didelį potencialą turi tokios sritys kaip žemės ūkis, 
skaitmeninė ekonomika, biomedicina ir žalioji plėtra. 
Rugpjūčio viduryje vykusiame 6-ajame Tarptautinia-
me Kinijos sojų pupelių pramonės atstovų susitikime 
pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Kinijos ir Rusi-
jos prekybinių santykių stiprinimui. Palyginti su pra-
eitais metais, šių metų liepą Kinija nupirko 157 proc. 
daugiau rusiškų sojų pupelių, tačiau bendra vertė vis 
dar nėra reikšminga (tuo pačiu laikotarpiu sojų pupe-
lių importas iš JAV augo net 8 kartus). 

Kinijos muitinės duomenys rodo, jog per pirmus aš-
tuonis mėnesius Rusijos eksportas į Kiniją augo 
50 proc. ir siekė 72,9 mlrd. JAV dolerių, o importas iš 
Kinijos augo 8,5 proc. ir sudarė 44,2 mlrd. JAV dolerių.

Pirmasis Dzinpingo  
vizitas užsienyje nuo COVID 
pandemijos pradžios 
Rugsėjo 14 d. Si Dzinpingas atvyko į Kazachstano 
sostinę Nursultaną – tai buvo pirmas Kinijos vadovo 
valstybinis vizitas nuo COVID pandemijos pradžios 
(nuo to laiko Dzinpingas be užsienio kelionių praleido 
daugiausia laiko iš visų G-20 lyderių – 970 dienų). Ki-
nijos prezidentas atvyko su itin aukšto lygio delega-
cija, kurią sudarė KKP Generalinio biuro direktorius 
Dingas Sesiangas (Ding Xuexiang), KKP Centro ko-
miteto Užsienio reikalų komisijos direktorius Jangas 
Dzieči (Yang Jiechi), Kinijos užsienio reikalų minis-
tras Vangas Ji (Wang Yi) ir nacionalinio vystymosi ir 
reformų ministras He Lifengas (He Lifeng).

Per susitikimą su Kazachstano prezidentu K. J. To-
kajevu šalys pasirašė dvišalio bendradarbiavimo 
memorandumus ekonomikos, prekybos, infrastruk-
tūros, finansų ir žiniasklaidos srityse ir paskelbė apie 
naujų konsulatų atidarymą abiejose šalyse. Oficialia-
me Kinijos užsienio reikalų ministerijos pranešime30 
šio vizito svarba buvo itin akcentuojama – pabrėžta, 
jog tai rodo didžiulį Kinijos dėmesį regionui. 
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Dzinpingo vizitas Kazachstane buvo trumpas: tos 
pačios dienos vakarą jis su oficialiu vizitu išvyko į 
Uzbekistaną31, kur dalyvavo Šanchajaus bendradar-
biavimo organizacijos viršūnių susitikime. Rugsėjo 
15 d. Dzinpingas susitikime su Uzbekistano prezi-
dentu S. Mirzijojevu pasirašė bendradarbiavimo me-
morandumus žemės ūkio, skaitmeninės ekonomikos, 
žaliojo vystymosi, kultūros ir žiniasklaidos srityse. 
Susitikimo metu Kinijos, Kirgizstano ir Uzbekistano 
atstovai pasirašė trišalį memorandumą dėl bendra-
darbiavimo plėtojant Kinijos, Kirgizstano ir Uzbekis-
tano traukinių liniją. 

Šanchajaus 
bendradarbiavimo 
organizacijos viršūnių 
susitikimas Uzbekistane
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija (ŠBO), 
kurią inicijavo Kinija, buvo įkurta 2001 m. Šiuo metu 
ŠBO sudaro 8 šalys (Kinija, Rusija, Uzbekistanas, 
Kirgizstanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas, o nuo 
2017 m. – Indija ir Pakistanas). Aukščiausias organi-
zacijos valdymo organas – šalių narių vadovų taryba. 
Nuolatinis sekretoriatas įkurtas Pekine, o regioninis 
antiteroristinės institucijos vykdomasis komitetas – 
Uzbekistane. Šiuo metu ŠBO turi 4 šalis stebėtojas 
(Iranas, Afganistanas, Baltarusija, Mongolija) ir 6 di-
alogo partneres (Armėnija, Azerbaidžanas, Kambo-
dža, Nepalas, Šri Lanka, Turkija). 

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijai šie metai 
buvo ypatingi – minimas ŠBO chartijos pasirašymo 
dvidešimtmetis ir valstybių narių ilgalaikės geros kai-
mynystės, draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo 15 metų sukaktis. Kinijos spauda artėjan-
čiam ŠBO viršūnių susitikimui skyrė daug dėmesio: 
buvo kalbama apie pasiekimus, lyginama su NATO, 
daug rašoma apie pastaruoju metu reikšmingai išau-
gusį organizacijos gyvybingumą ir svarbą32, pateikia-
ma įvairi statistika, rodanti organizacijos stiprėjimą33. 

Bene daugiausia dėmesio susilaukė užsienio spau-
doje atsiradę pranešimai, jog viršūnių susitikimo pa-
raštėse vyks dvišaliai susitikimai tarp Dzinpingo ir 
Putino, be to, Dzinpingas susitiks su Indijos ministru 
pirmininku Narendra Modžiu. Kinijos ir Rusijos vado-
vų susitikimas įvyko, bet su N. Modžiu Dzinpingas 
nesusitiko34. Pastaruoju metu matomas šioks toks 
progresas sprendžiant nesutarimus, tačiau dvišaliai 
santykiai vis dar išlieka įtempti.   

Šių metų ŠBO viršūnių susitikimas buvo reikšmingas 
keliais aspektais:
a) Patvirtina Irano paraiška tapti organizacijos 

nare: šalis planuoja formaliai prisijungti prie or-
ganizacijos kitais metais (paskutinįkart ŠBO plė-
tra vyko 2017 m.). 

b) Po ŠBO susitikimo Turkijos, kuri yra NATO bloko 
narė, prezidentas pareiškė, kad šalis yra išsikė-
lusi tikslą tapti ŠBO nare35. Vis dėlto tai ne pir-
mas kartas, kai R. T. Erdoganas užsimena apie 
Turkijos narystę ŠBO. 2013 m., būdamas minis-
tru pirmininku, Erdoganas taip pat kalbėjo apie 
narystę ŠBO36, tačiau jokių konkrečių veiksmų iki 
šiol nebuvo imtasi. Turkija yra ŠBO dialogo par-
tnerė nuo 2012 m. 

c) Samarkando susitikime buvo pritarta Baltarusi-
jos stojimo į ŠBO procedūrai37. Visgi procesas 
gali užtrukti: šalis turi priimti kelias dešimtis 
tarptautinių sutarčių ir įsipareigojimų, kurie yra 
įtvirtinti 2010 m. stojimo į organizaciją gairėse. 

d) Samarkando viršūnių susitikimo turinys ir naujai 
inicijuoti dialogai nuo bendradarbiavimo moksle 
iki infrastruktūros projektų rodo, kad ŠBO gali 
išgyventi identiteto kaitą – nuo išskirtinai regi-
oninės saugumo organizacijos iki visapusiškos į 
konkrečias problemas besiorientuojančio bloko 
transformacijos. 

e) Egiptui, Saudo Arabijai ir Katarui buvo suteiktas 
ŠBO dialogo partnerės statusas. Be to, susitari-
mas dėl naujų dialogo partnerių priėmimo buvo 
pasiektas dėl Bahreino, Maldyvų, JAE, Kuveito ir 
Mianmaro. 

Bendradarbiavimas 
saugumo srityje ir pratybos 
“Vostok-2022“ 
Nors Kinijos ir Rusijos karinio bendradarbiavimo in-
tensyvėjimas buvo pastebimas ir prieš karą Ukraino-
je, pastaruoju metu koordinaciniai veiksmai tapo dar 
dažnesni. Rugsėjo 19 d. Fudžou mieste vyko 17-os-
ios Kinijos ir Rusijos strateginio saugumo konsulta-
cijos, kurių metu susitiko KKP CK Užsienio reikalų 
komisijos biuro direktorius Jangas Dzieči ir Rusijos 
saugumo tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas. 
Šis vis glaudesnis abiejų šalių bendradarbiavimas 
kelia pagrįstą nerimą regiono šalims, ypač Japonijai. 
Šįmet kasmetinėje Japonijos saugumo ataskaitoje 
(white paper) didelis dėmesys skirtas Kinijos ir Rusi-
jos bendradarbiavimui karo Ukrainoje fone. Reiškia-
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mas susirūpinimas dėl dažnėjančių bendrų pratybų 
ir karinės koordinacijos, kuri, kaip pažymima ataskai-
toje, „žvelgiant iš Japonijos saugumo perspektyvos, 
negali būti praleidžiama pro pirštus38“.

Rugsėjo 1–7 d. Rusija Tolimuosiuose Rytuose suren-
gė pratybas „Vostok-2022“, kuriose dalyvavo ir Rusi-
jos prezidentas Putinas. Kaip teigiama spaudoje, ka-
rinėse pratybose taip pat dalyvavo Azerbaidžanas, 
Alžyras, Armėnija, Baltarusija, Indija, Kazachstanas, 
Kirgizstanas, Kinija, Laosas, Mongolija, Mianmaras, 
Nikaragva, Sirija ir Tadžikistanas39. 

Svarbūs „Vostok-2022“ pratybų aspektai:
f) a) Nors Indijos dalyvavimas Rusijos rengiamose 

karinėse pratybose nėra naujiena (Indija dalyva-
vo „Zapad-2021“), tačiau, turint omenyje reikš-
mingai pasikeitusią geopolitinę situaciją, Indijos 
sprendimas dalyvauti šių metų pratybose reiškia 
ir politinę žinutę apie Rusijos ir Indijos santykius 
nepaisant karo Ukrainoje. 

g) b) Rusijos karinėse pratybose pirmą kartą ko-
ordinuotai dalyvavo Kinijos išlaisvinimo armijos 
sausumos, laivyno ir oro pajėgos (o ne atskiri 
daliniai). Tai rodo didėjantį bendradarbiavimą ir 
koordinavimą saugumo srityje.

Rugsėjo 15 d., iškart po „Vostok-2022“, Maskva pa-
skelbė, kad Kinija ir Rusija rengia bendras jūrų pa-
truliavimo pratybas Ramiajame vandenyne, per ku-
rias vyks taktiniai manevrai ir pratybos su artilerija ir 
sraigtasparniais40. Pirmas tokio tipo bendras abiejų 
šalių patruliavimas vyko 2021 m.

Pietryčių Azijos 
apžvalga 

Regiono reakcija į  
N. Pelosi vizitą Taivane
Regioną vienijančiai Pietryčių Azijos šalių asociacijai 
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) 
pastangos balansuoti tarp Kinijos ir JAV tampa vis 
didesniu iššūkiu. Atskirose srityse reikšmingai išsiski-
riantys šalių narių interesai lemia atsargias ASEAN re-
akcijas, kaip ir dėl karo Ukrainoje. Vis dėlto reakcija į 
N. Pelosi vizitą Taivane parodė, kad palaikyti balansą 
tarp Kinijos ir JAV tampa vis sunkiau. N. Pelosi vizitas 

sukėlė nerimą Pietryčių Azijos šalims, kurios yra pa-
čiame intensyvėjančių Kinijos ir JAV varžybų regione 
sūkuryje. Nors ASEAN reakcija į N. Pelosi vizitą buvo 
neutrali (pareiškime pats vizitas net nebuvo paminė-
tas), šalys nedelsdamos pabrėžė savo paramą „vie-
nos Kinijos“ politikai, taip parodydamos svarbą, kurią 
teikia ekonominiams santykiams su Kinija. 

N. Pelosi vizitas sutapo su liepos 30–rugpjūčio 6 d. 
Kambodžoje vykusiu 55-uoju ASEAN užsienio rei-
kalų ministrų susitikimu, kuriame taip pat dalyvavo 
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir Kinijos 
užsienio reikalų ministras Vangas Ji. Nors anksčiau 
prognozuota, kad didžiausias dėmesys bus skiria-
mas Mianmaro krizei, netikėtas N. Pelosi vizitas iš 
esmės pakeitė susitikimo akcentus. Renginyje Ki-
nijos užsienio reikalų ministras nepraleido progos 
griežtai sureaguoti į šį vizitą, smerkdamas JAV veiks-
mus kaip „tiesioginę provokaciją“ ir pavadindamas 
šalį „didžiausia taikos Taivano sąsiauryje naikintoja 
ir didžiausia problemų regiono stabilumui kėlėja“41. 
Kalbėdamas apie patį vizitą, Vangas Ji pavadino jį 
„protu nesuvokiamu, neatsakingu ir visiškai neracio-
naliu veiksmu“. A. Blinkeno tonas buvo kiek švelnes-
nis: savo kalboje JAV valstybės sekretorius patikino, 
kad JAV ir toliau laikosi „vienos Kinijos“ politikos, ir 
pabrėžė, kad Vašingtonas visais kanalais stengiasi 
susisiekti su Pekinu ir sumažinti įtampą42. Vis dėlto 
ASEAN susitikimo metu įtampa tarp JAV ir Kinijos 
išliko: JAV ir Kinijos diplomatijos vadovai dvišaliu 
formatu nesusitiko, be to, kaip pranešė „Reuters“43, 
Vangas Ji netikėtai išvyko iš ASEAN susitikimo va-
karienės, kurioje, be regiono diplomatų, dalyvavo ir 
Antony Blinkenas bei Japonijos užsienio reikalų mi-
nistras Jošimasa Hajašis (Yoshimasa Hayashi). 

Rugpjūčio 3 d. ASEAN užsienio reikalų ministrai pa-
skelbė bendrą pareiškimą dėl situacijos Taivano są-
siauryje – išreiškė susirūpinimą dėl regiono destabi-
lizavimo. Pareiškime JAV nebuvo minimos, tačiau tai 
buvo akivaizdus atsakas į N. Pelosi vizitą Taivane. 
Siekiant atsiriboti nuo Taivano problemos, pareiški-
me buvo aiškiai pabrėžta, kad ASEAN šalys ir toliau 
be išlygų laikosi „vienos Kinijos“ politikos.

Regiono šalys taip pat išleido atskirus oficialius pa-
reiškimus. Nors tonas ir akcentai skyrėsi, nė viena-
me pareiškime nebuvo tiesiogiai reiškiamas teigia-
mas požiūris į N. Pelosi vizitą Taivane. Pavyzdžiui, 
Indonezija44 paragino visas puses susilaikyti nuo 
provokacinių veiksmų ir pareiškė, jog ir toliau laiko-
si „vienos Kinijos“ politikos. Vietnamas45, Malaizija46, 
Tailandas47 paskelbė panašius pareiškimus, kurie 
buvo atsargūs ir akcentuojantys „vienos Kinijos“ poli-



10

tikos laikymąsi. Bendrame regiono kontekste galima 
išskirti Filipinus, kurie dėl vis dar neišspręstų istorinių 
nesutarimų su Kinija yra labiau linkę stiprinti santy-
kius su JAV48. Kinijos spauda49 pasinaudojo atsargia 
ASEAN šalių reakcija ir ją pateikė kaip vieningo Kini-
jos palaikymo įrodymą. Vis dėlto regiono ekspertai 
buvo kritiškesni: pavyzdžiui, Indonezijos mokslų ins-
tituto tyrėja Dewi Fortuna Anwar teigia, kad po vizito 
prasidėjusios agresyvesnės, nei įprasta, pratybos 
neturėtų stebinti, nes N. Pelosi vizitas yra „spjūvis 
Kinijai į veidą“, jis – „pavojingai provokacinis “ ir „įvy-
kęs tuo metu, kai įtampa regione ir taip reikšmingai 
išaugusi“50. Kiti ekspertai taip pat nerimauja, kad jei 
Kinija taps dar agresyvesnė, tai gali tapti postūmiu 
kitoms kaimyninėms šalims pradėti sparčiau ginkluo-
tis ir didinti savo karinę galią. 

Rusijos įtakos mažėjimas 
Pietryčių Azijoje
Kinijai ir JAV varžantis dėl įtakos regione, Rusija ne-
retai būdavo įvardijama kaip trečioji žaidėja, siekianti 
didinti savo politinę ir ekonominę įtaką. Visgi karas 
Ukrainoje ir griežtos JAV ir kitų Vakarų šalių sankcijos 
privertė regioną bet kokius ryšius su Rusija vertinti 
daug atsargiau. ASEAN atvirai nepasmerkė Rusijos 

veiksmų Ukrainoje, bet atskirų bloko šalių reakcija ir 
veiksmai buvo ryžtingesni. Tik Singapūras atvirai pa-
smerkė Rusiją ir prisidėjo prie Vakarų sankcijų, o kitų 
šalių realūs veiksmai skiriasi. Dalis šalių, nerimauda-
mos dėl potencialių padarinių (ypač dėl automatinio 
JAV sankcijų pritaikymo pagal CAATSA), reikšmingai 
sumažino prekybos su Rusija mastą, ypač karinėje 
srityje, kuri Rusijos santykių su regionu kontekste 
visada buvo itin svarbi. Pavyzdžiui, dvi didžiausios 
ASEAN narės, Indonezija51 ir Filipinai52, atšaukė ru-
siškos ginkluotės užsakymus. Vietnamas, tradiciškai 
palaikantis artimus ryšius su Rusija, siekia išlaikyti 
dvišalės prekybos ir investicijų mastą tose srityse, 
kurios nėra įtrauktos į sankcijų paketus53. 

Rugsėjo 5–8 d. Vladivostoke vykusio Rytų ekonomi-
kos forumo metu surengtas Rusijos ir ASEAN verslo 
dialogas signalizavo, kad Rusija „žengimo į Rytus“ 
politikai ima skirti dar didesnį dėmesį. Rusijos pre-
kybos ir pramonės rūmų vadovas Sergejus Katyrinas 
akcentavo dviženklį pastarųjų metų ASEAN ir Rusijos 
prekybos augimą (2021 m. prekyba augo 27,5 proc. 
ir pasiekė 20 mlrd. JAV dolerių) ir prekybos potenci-
alą54. Vis dėlto dauguma Pietryčių Azijos šalių neno-
ri bloginti santykių su JAV – 2021 m. ASEAN ir JAV 
prekybos vertė siekė 441 mlrd. JAV dolerių55. Todėl 
tikimybė, kad ASEAN šalys prisidės prie Rusijos eko-
nomikos gelbėjimo, yra itin maža... 
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