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Svarbiausi akcentai

 y 2022  m. Pekino žiemos olimpinės žaidynės buvo labai 
svarbios Kinijai stengiantis gerinti šalies tarptautinį įvaizdį 
ir prestižą, tačiau dar svarbesnis tikslas  – sustiprinti Si 
Dzinpingo (Xi Jinpingo) politinę galią ir palaikyti pakilią 
visuomenės nuotaiką laukiant Kinijos komunistų partijos 
(KKP) kongreso.

 y Pekino pozicijos neapibrėžtumas dėl Rusijos ir Ukrainos 
karo ir pastangos pateikti save kaip neutralų stebėtoją 
tampa vis didesniu iššūkiu. Didėjantis Vakarų spaudimas 
lėmė Pekino diplomatinį aktyvumą skelbiant raginimus 
kuo greičiau baigti karą Ukrainoje.

 y Kovo 5–11  d. Kinijoje įvykusios „Dvi sesijos“ ir per jas 
paskelbta 2022 m. Valdžios darbo ataskaita rodo didžiules 
Pekino pastangas palaikyti stabilų ekonomikos augimą ir 
nuraminti tarptautinius investuotojus.
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 y Nuo metų pradžios Kinija susiduria su rimtu COVID protrūkiu šalyje. Si Dzinpingo pasiryžimas tęsti 
griežtą COVID politiką gali turėti rimtų ekonominių pasekmių ne tik šalyje, bet ir visame pasaulyje.

 y Palyginti su 2014 m. Rusijos kariniais veiksmais Kryme, Pietryčių Azijos regiono ir Taivano reakcija 
į Rusijos invaziją Ukrainoje buvo griežtesnė ir vieningesnė, tačiau dauguma šalių nesiryžo tiesiogiai 
pasmerkti Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir užėmė neutralią poziciją.

Užsienio politika

Pekino žiemos olimpinės žaidynės. 
Nors Pekino žiemos olimpinių žaidynių reikšmė 
Kinijos tarptautiniam prestižui ir įvaizdžiui ne-
abejotina, pagrindiniai žaidynių tikslai ir nauda 
yra susiję su vidaus politika. Kinijos žiniasklai-
da Pekino žiemos olimpinėms žaidynėms skyrė 
didžiulį dėmesį, aprašant ir rodant renginį buvo 
juntami nacionalistiniai sentimentai ir pompas-
tiška retorika, o to tikslas – palikti gilų įspūdį 
kinams dėl Kinijos laimėjimų ir pasiekimų, taip 
pat parodyti apčiuopiamą progresą, susijusį su 
Si Dzinpingo Kinijos svajonės įgyvendinimo pro-
gresu. Prieš pat olimpinių žaidynių pradžią susi-
tikęs su Kinijos žurnalistais Si pabrėžė Kinijos 
žurnalistų darbo reikšmę ir paragino „tinkamai 
pasauliui papasakoti Kinijos pasaką“1. Turint 
omenyje politiškai svarbius ir jautrius metus 
Pekinui, žaidynės leis Si Dzinpingui sustiprinti 
savo politinę galią ir tuo pat metu susilpninti Ki-
nijos komunistų partijos viduje vis garsiau girdi-
mus prieštaringus balsus.

2022 m. Pekinas tampa pirmuoju miestu pa-
saulyje, kuriame buvo surengtos tiek vasaros, 
tiek žiemos olimpinės žaidynės. Nors laukiant 
žaidynių Kinijos visuomenėje vyravo itin paki-
lios nuotaikos, Kinijos komunistų partija turėjo 
spręsti įvairius iššūkius ir įtampas: aštrėjanti 
kritika iš išorės, gilėjanti konfrontacija su Va-
karais, dalinis diplomatinis žaidynių boikotas, 
kova su geopolitinėmis įtampomis ir tebesitę-
sianti COVID pandemija.

Palyginti su 2008 m. Pekino olimpiados užsie-
nio svečių sąrašu, 2022 m. žaidynėse išryškė-
ja reikšmingas skirtumas: demokratinių šalių 

atstovų buvo gerokai mažiau, didžiąją užsienio 
valstybių delegacijų dalį sudarė autoritarinių 
arba hibridinių režimų atstovai. Prieš praside-
dant žaidynėms kai kurios Vakarų šalys (JAV, 
Australija, Jungtinė Karalystė, Kanada, Estija, 
Latvija, Lietuva, Švedija, Nyderlandai ir Danija) 
išreiškė oficialų diplomatinį žaidynių boikotą dėl 
blogėjančios žmogaus teisių padėties Kinijoje.

Užsienio valstybių vadovai 2022 m.  
Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse

Rusija
Lenkija
Serbija
Liuksemburgas
Monakas
Kambodža
Singapūras
Tadžikija

Mongolija 
Pakistanas
Argentina
Kataras
Jungtiniai Arabų 
Emyratai
Egiptas
Kazachstanas
Kirgizija

Saudo Arabija
Bosnija ir  
Hercegovina
Tailandas
Papua Naujoji 
Gvinėja
Pietų Korėja
Ekvadoras 
Turkmėnija
Uzbekija

Karas Ukrainoje,  
Kinijos ir Rusijos santykiai. 
Pekino žiemos olimpinių žaidynių išvakarėse 
bene daugiausia pasaulio žiniasklaidos dė-
mesio sulaukė oficialus Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino vizitas Pekine, per kurį įvyko 
susitikimas su Kinijos prezidentu Si Dzinpingu. 
Po susitikimo publikuotas bendras pareiškimas 
„Dėl tarptautinių santykių naujoje eroje ir tva-
raus globalaus vystymosi“ sukėlė įtarimų, kad 
jis gali simbolizuoti Kinijos netiesioginę paramą 
ir pritarimą Rusijos kariniams veiksmams Ukrai-
noje, prasidėjusiems iškart po Pekino olimpinių 
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žaidynių. Pareiškime buvo aukštinami dvišaliai 
santykiai ir jų svarba: „Kinijos ir Rusijos tarpu-
savio santykiai peržengia šaltojo karo laikų 
karinius ir politinius blokus. Dvišalė draugystė 
neturi ribų, bendradarbiavimas neturi uždraus-
tų sričių, stiprėjanti strateginė partnerystė ne-
nukreipta prieš trečiąsias šalis, ji taip pat ne-
veikiama trečiųjų šalių ir pokyčių tarptautinėje 
erdvėje.“2  Šis pareiškimas pratęsė dar 2021 m. 
pabaigoje reikštas užuominas apie Kinijos ir 
Rusijos santykių aukso amžių: gruodžio 2 d. Ki-
nijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Van-
gas Venbinas (Wangas Wenbinas) Kiniją ir Rusi-
ją apibūdino kaip „daugiau nei sąjungininkes“3.

Rusijos kariniai veiksmai Ukrainoje, kai buvo 
kaipmat susidurta su dideliais sunkumais, pa-
statė Kiniją į nepatogią padėtį. Tai lėmė Kinijos 
sprendimą viešai užimti neutralią poziciją ir 
stengtis išlaikyti balansą tarp Rusijos ir Ukrai-
nos, kurios yra svarbios Kinijos strateginės 
partnerės (2011 m. Kinija su Ukraina pasirašė 
strateginės partnerystės deklaraciją, tačiau 
realiai bendradarbiauta ribotai). Vasario 25 d. 
vykusioje Kinijos užsienio reikalų ministerijos 
spaudos konferencijoje Vangas Venbinas pirmą 
kartą pateikė oficialią Pekino poziciją: buvo su-
silaikyta nuo Rusijos veiksmų pasmerkimo. Iki 
šiol vyrauja nepakitęs naratyvas, kad „Ukrainos 
problema yra nulemta kompleksinių ir ypatingų 
istorinių ypatumų“, iš dalies stengiamasi pa-
teisinti Rusijos veiksmus pabrėžiant, jog „Kini-
ja supranta pagrįstus Rusijos nuogąstavimus 
saugumo srityje“4.

Kinija nesitikėjo, kad Rusijos karinė operacija 
Ukrainoje susidurs su dideliais sunkumais ir 
užstrigs. Pirminį Kinijos tikėjimą Rusijos sėkme 
galima pagrįsti žvelgiant į Kinijos ambasados 
Ukrainoje itin lėtą reakciją į įvykius ir delsimą 
įspėti ir evakuoti Ukrainoje esančius šalies pilie-
čius. Ši situacija sulaukė itin neigiamos reakci-
jos Kinijos visuomenėje5.

Griežta Vakarų reakcija ir parodyta vienybė pri-
vertė Kiniją sušvelninti savo retoriką dėl san-
tykių su Rusija. Vasario 28 d. Kinijos URM at-
stovas, atsakydamas į klausimą dėl Kinijos ir 
Rusijos partnerystės, pabrėžė, kad „Kinija ir Ru-
sija yra strateginės partnerės, bet ne sąjunginin-
kės“, ir pridėjo, jog „Kinija nesikiš į trečiųjų šalių 

reikalus“6. Palyginti su ankstesniais pareiški-
mais, šį kartą dvišalių santykių apibūdinimas 
buvo nuosaikesnis.

Rusijos kariuomenei stringant Ukrainoje ir di-
dėjant tarptautinei izoliacijai, Kinijos diploma-
tinis aktyvumas reikšmingai padidėjo, tai iš 
dalies susiję ir su gilėjančiomis šalies vidaus 
problemomis, ypač naujos COVID bangos pro-
trūkiu. Nestabili tarptautinė padėtis neleidžia 
Pekinui viso dėmesio skirti vidaus proble-
moms. Pastaruoju metu Kinija aktyviai įsitrau-
kė į diplomatinį dialogą:

 � kovo 8 d. Si Dzinpingas kalbėjosi su Prancū-
zijos ir Vokietijos lyderiais, per pokalbį daug 
dėmesio skirta Ukrainai. Reikšminga detalė: 
pokalbio metu Si situaciją Ukrainoje apibū-
dino kaip karą („Karo ugnis Europoje vėl įsi-
liepsnojo“7);

 � kovo 14 d. aukščiausiojo rango Kinijos diplo-
matas Jang Dzieči (Yang Jiechi) Romoje su-
sitiko su JAV nacionalinio saugumo patarėju 
Džeiku Salivanu (Jake Sullivan) ir aptarė situ-
aciją Ukrainoje8;

 � kovo 18 d. Kinijos ir JAV prezidentai surengė 
virtualųjį susitikimą, per kurį taip pat buvo ap-
tarta situacija Ukrainoje9;

 � kovo 22 d. Ukrainos prezidento atstovas An-
drejus Jermakas (Andriy Yermak) pareiškė, 
kad artimiausiu metu Ukrainos prezidentas 
ketina pasikalbėti su Kinijos lyderiu10;

 � kovo 25 d. Kinijos prezidentas telefonu kal-
bėjosi su Jungtinės Karalystės premjeru. Per 
pokalbį aptarta situacija Ukrainoje.

Jungtinėse Tautose (JT) Kinija taip pat siekia 
pasirodyti kaip neutrali valstybė. Vasario 25 d. 
JT Saugumo Tarybos posėdyje Kinija kartu su 
Indija ir JAE susilaikė nuo balsavimo dėl rezoliu-
cijos11, smerkiančios Rusijos veiksmus Ukraino-
je. Ši rezoliucija nebuvo priimta dėl Rusijos veto. 
JT Generalinės Asamblėjos (GA) rezoliucija, rei-
kalaujanti Rusiją sustabdyti veiksmus Ukraino-
je, buvo priimta paremiant 141 šaliai, tačiau Ki-
nija kartu su kitomis 35 valstybėmis susilaikė12. 
Kovo 24 d. JT GA priėmė dar vieną rezoliuciją 
dėl humanitarinių pasekmių ir agresijos prieš 
Ukrainą. Balsų pasiskirstymas buvo panašus 
kaip ir praeitoje GA rezoliucijoje: Kinija kartu su 
kitomis 37 šalimis susilaikė13.
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Vidaus politikos tendencijos

„Dvi sesijos“. 
Kovo 5–11 d. įvyko paralelinės Kinijos Naciona-
linio liaudies kongreso ir Kinijos Liaudies poli-
tinės konsultacinės konferencijos sesijos; šis 
įvykis Kinijoje dar vadinamas „Dviejomis sesijo-
mis“. Kongreso, kuris įvyksta kartą per metus, 
pagrindinis tikslas – patvirtinti 2022 m. val-
džios darbo ataskaitą, kurią kongreso pabaigo-
je pristato Valstybės tarybos atstovas (Kinijos 
premjeras). Ši valdžios ataskaita yra svarbiau-
sias šių metų politinis dokumentas, kuriame for-
muluojami plataus masto ekonominiai tikslai ir 
metiniai planai.

Svarbiausi 2022 m. ataskaitos akcentai:

1. 2022 m. Kinijos BVP augimo tikslas. 2022 m. 
ataskaitoje paskelbta, kad bus siekiama išlai-
kyti ne mažesnį nei 5,5 % BVP augimą, kuris, 
nors ir yra žemiausias, palyginti su pastarojo 
dešimtmečiu tikslais, išlieka ganėtinai ambi-
cingas;

2. Ekonominis stimulas. Kinija pareiškė, kad 
bus imtasi naujų priemonių, kuriomis sie-
kiama sumažinti mokesčius verslams, ypač 
gamybos ir smulkiojo verslo (kurių metinės 
pajamos yra iki 5 milijonų juanių) sektoriuo-
se. Smulkiesiems mokesčių mokėtojams bus 
laikinai sustabdyta prievolė mokėti PVM;

3. Investicijų skatinimas. Pekinas pareiškė, kad 
640 milijardų juanių (apie 100 mlrd. dolerių) 
bus skirta investicijomis, ypač infrastruktū-
ros sektoriuje;

4. Užsienio prekyba ir investicijos. Didžiulis dė-
mesys skiriamas importo ir eksporto stabili-
zavimui. Planuojama didinti eksporto kreditų 
prieinamumą, skatinti aukštos kokybės pro-
duktų ir paslaugų eksportą, bus pasiūlytos 
įvairios finansinės paskatos;

5. Kovos su COVID strategija. Tęsiama nulinės 
tolerancijos strategija, plečiami COVID tyri-
mai, tobulinami prevenciniai mechanizmai, 
ieškoma būdų, kaip sumažinti poveikį ekono-
minei ir prekybinei veiklai protrūkio taškuose;

6. Nedarbingumo lygio mažinimas. 2021 m. ne-
darbo lygis Kinijoje siekė 5,1 % (16–24 metų 
amžiaus jaunimo nedarbas 2021 m. gruodį 

siekė 14,3 %). Šiais metais bus siūloma pa-
pildomų paskatų verslams, kurie stabiliai iš-
laiko darbo vietas, papildomų resursų, skirtų 
jaunimo įdarbinimo srityje, verslams bus siū-
loma finansinių kompensacijų.

Šiemet didžiųjų Kinijos įmonių akcijų vertė kri-
to; tam didelę įtaką turėjo JAV pareiškimas dėl 
galimo penkių Kinijos įmonių pašalinimo iš JAV 
akcijų biržos14. Kovo 11 d. Kinijos didžiųjų įmo-
nių akcijos nėrė žemyn: „Alibaba“ –6,56 %, „Bai-
du“ –5,14 %, „JD.com“ –15,67 %, o bendras Hon-
kongo „HangSeng Tech“ indeksas krito 7,55 %15. 
Investuotojus neigiamai paveikė griežta Pekino 
politika dėl technologijų įmonių, COVID protrūkis 
ir galimos grėsmės, kylančios iš dviprasmiškos 
Kinijos pozicijos dėl Rusijos ir Ukrainos karo.

Tačiau akcijų vertė reikšmingai atsigavo po ofi-
cialaus vicepremjero Liu Hė (Liu He), kuris yra 
pagrindinis Si Dzinpingo patarėjas ekonomikos 
klausimais, pareiškimo, kuriuo buvo siekiama 
nuraminti investuotojus. Pareiškime buvo ak-
centuojama, kad Pekinas imsis aktyvių veiksmų 
ir sieks palaikyti finansinį stabilumą ir ekonomi-
kos augimą. Liu taip pat patikino, kad centrinė 
valdžia imsis visų priemonių vykdant ekono-
minę politiką, kuri būtų naudinga rinkoms. Po 
šio pareiškimo Kinijos akcijų vertė šovė į viršų, 
JAV žiniasklaida konstatavo, kad Kinijos akci-
jos išgyvena geriausius laikus per pastaruosius 
metu16. Honkongo „Hang Seng“ indeksas (HSI) 
augo 9,1 % (didžiausias augimas per vieną die-
ną nuo 2008-ųjų). Tačiau, nors Kinijos ekonomi-
kos augimo prognozės pozityvios, galima tikė-
tis, kad Kinijos įmonių akcijos išliks nestabilios 
dėl Pekino pasiryžimo tęsti nulinės toleranci-
jos COVID politiką. Kinijos požiūris į Rusijos ir 
Ukrainos karą taip pat gali turėti neigiamos įta-
kos investuotojų sprendimams.

COVID pandemija ir  
poveikis ekonomikai. 
Šių metų pradžioje naujų COVID susirgimų 
skaičius Kinijoje šovė į viršų: per parą vidur-
kis siekė apie 180 atvejų, o kovo pabaigoje 
vidurkis buvo apie 2 200 susirgimų per parą. 
Kovą Šendžene (17,5 mln. gyventojų), Šancha-
juje (25 mln.), Dziline (24 mln.) ir Dong Juane 
(10 mln.) buvo įvesti skirtingų lygių ribojimai. 
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Gamyklų, verslų veikla taip pat buvo apribota17. 
Itin neigiamą įtaką turės Šanchajaus užsidary-
mas. Kovo 27 d. Šanchajaus valdžia paskelbė 
apie dalinį miesto uždarymą ir griežtą judėjimo 
ir ekonominių veiklų ribojimą, o tai turės neigia-
mos įtakos pasaulinei prekybai18.

Pekinas labai stengiasi siekdamas efektyviai 
balansuoti tarp pandemijos valdymo ir ekono-
mikos atsigavimo skatinimo. „Citi“ analitikai 
prognozuoja, kad dėl naujausios bangos Kini-
jos pirmojo ketvirčio BVP augimas sumažės 
apie 0,8 %19. Tačiau, nors Kinijos nulinė COVID 
politika itin neigiamai veikia šalies ekonomiką, 
baiminamasi, kad laisvesni ribojimai gali lemti 
didesnę viruso bangą ir destabilizuoti visuome-
nę. Kovo 17 d. Kinijos prezidentas Si Dzinpingas 
akcentavo, kad šalis privalo kuo greičiau su-
stabdyti viruso plitimą ir tęsti Kinijos dinamiš-
ką nulinę COVID politiką20. Nors šios strategijos 
ekonominė kaina yra didelė, artėjant KKP kon-
gresui pagrindinis Pekino prioritetas yra išlaiky-
ti stabilumą šalies viduje.

Kinijos žiniasklaidos ir visuomenės 
reakcija į karą Ukrainoje. 
Kaip ir Vakaruose, Kinijos žiniasklaida Rusijos 
ir Ukrainos kariniam konfliktui skyrė didžiulį 

dėmesį, pirmąją konflikto dieną 6 iš 10 skaito-
miausių naujienų buvo apie karą Ukrainoje. Ta-
čiau įvykiai Ukrainoje Kinijos viduje nušviečiami 
gana neįprastai, viskas glaudžiai susiję su Pe-
kino, kaip neutralaus taikdario, pozicionavimu 
aiškiai neišreiškiant paramos konkrečiai pusei. 
Pirmosiomis konflikto dienomis įvykių nušvie-
timas Kinijos valstybinės žiniasklaidos kana-
lais buvo iš dalies subalansuotas, remtasi tiek 
Ukrainos, tiek Rusijos šaltiniais. Tačiau vėliau 
oficialiosios žiniasklaidos naratyvas tapo labiau 
koncentruotas, ėmė vyrauti rusiškoji versija, 
akcentuojama „kompleksinė ir gilias istorines 
šaknis turinti“ Ukrainos problema, išreiškiama 
kritika NATO ir jos plėtrai į Rytus, kuri ir nulėmė 
konfliktą Ukrainoje.

Nepaisant nuoseklaus Kinijos valstybinės ži-
niasklaidos naratyvo, įvykiai Ukrainoje mažes-
nėse medijose, socialiniuose tinkluose ir priva-
čiuose portaluose rodomi išties neįprastai, ypač 
turint omenyje Pekino cenzūros politiką. Nors 
prorusiškas naratyvas labiau pastebimas, prou-
krainietiškų įrašų ir straipsnių viešojoje erdvėje 
taip pat gana daug. Net ir paramą Rusijai išreiš-
kiančiais įrašais ir komentarais nerodoma meilė 
Rusijai: ši pozicija paremta stipriais antivakarie-
tiškais sentimentais ir neigiamu požiūriu į NATO.

Socialiniuose tinkluose ir mažesnėse medijose įvykiai Ukrainoje nušviečiami įvairiau, daug dėmesio skiriama pa-
bėgėliams, ukrainiečių išgyvenimams ir turto naikinimui Ukrainoje. Valstybinėje žiniasklaidoje vengiama kalbėti 
emociškai jautriomis temomis.
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Kinijos intelektualų požiūris ir reakcija į karą 
Ukrainoje taip pat sulaukė ne tik Kinijos, bet 
ir viso pasaulio dėmesio. Vasario 26 d. penki 
garsūs Kinijos istorijos profesoriai publikavo 
bendrą atvirą laišką21, kuriame pasmerkė Rusi-
ją užpuolus Ukrainą. Šis pareiškimas buvo pa-
šalintas, tačiau spėjo išplisti internete. Vasario 
28 d. internete publikuota Rusijos veiksmus 
smerkianti peticija22, kurią pasirašė daugiau 
nei 130 Kinijos alumnų iš prestižinių universi-
tetų. Joje Pekinas buvo raginamas gerbti savo 
1994 m. įsipareigojimus23, kuriais Kinija paža-
dėjo suteikti saugumo garantijas šalims, netu-
rinčioms branduolinių ginklų. Ši peticija taip pat 
buvo pašalinta iš Kinijos viešosios erdvės.

Šis pranešimas Kinijos viešojoje erdvėje matomas 
dažnai. Įrašai, pernelyg atvirai remiantys vieną pusę 
Ukrainos konflikte, būna pašalinami.

Bene daugiausia dėmesio sulaukė įtakingo 
akademiko Hu Vėjaus (Hu Wei) esė, publikuo-
ta Karterio centro JAV ir Kinijos tyrimų centro 
portale („US-China Perception Monitor“). Pasak 
autoriaus, Kinija turi kuo greičiau nutraukti ry-
šius su Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje. Hu 
akcentavo, kad tai padarydama Kinija išvengs 
buvimo pralaimėtojų pusėje ir didesnės konf-
rontacijos su JAV ir Vakarais24. Vang Huiyao 
(Wang Huiyao), Kinijos analitinio centro prezi-
dentas, leidinyje „The New York Times“ taip pat 

pateikė kritišką vertinimą dėl situacijos ir pa-
brėžė, kad Kinija turi aktyviau įsitraukti į konflik-
to gesinimą. Tačiau šie Kinijos akademikų pa-
sisakymai Kinijos viduje griežtai cenzūruojami, 
patys autoriai sulaukė itin neigiamos Kinijos 
visuomenės kritikos.

Pietryčių Azijos regionas 
ir Taivanas: požiūrio į karą 
Ukrainoje įvairovė
Vasario 26 d. Pietryčių Azijos valstybių asocia-
cijos (ASEAN) Užsienio reikalų ministrai publi-
kavo bendrą pareiškimą25 dėl situacijos Ukrai-
noje, kuriame buvo išreikštas susirūpinimas dėl 
karinės eskalacijos, tačiau Rusijos veiksmai ne-
buvo pasmerkti. Nors šio pareiškimo tonas švel-
nus, pats vieningos ASEAN reakcijos paskelbi-
mas yra reikšmingas – dėl 2014 m. prasidėjusio 
Rusijos ir Ukrainos karo ir Krymo aneksijos 
Pietryčių Azijos valstybių asociacija nepateikė 
jokios bendros reakcijos.

Dauguma regiono šalių vieningai parėmė JT 
Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl karo 
Ukrainoje, kuri parodė gana neįprastą šalių vie-
ningumą su likusiu pasauliu (141 šalys parėmė 
rezoliuciją, 5 balsavo prieš, 35 šalys susilaikė). Iš 
Pietryčių Azijos šalių tik Laosas ir Vietnamas su-
silaikė nuo Rusijos karinių veiksmų pasmerkimo 
(nors Mianmaras parėmė rezoliuciją, Mianmaro 
atstovas JT Kyaw Moe Tun, kuris buvo paskirtas 
prieš Mianmaro karinį perversmą, neatspindi ofi-
cialaus šiuo metu Mianmarą valdančios proru-
siškos karinės chuntos požiūrio). Tačiau, nepai-
sant gana neįprastos regiono šalių vienybės, ši 
rezoliucija turi daugiau simbolinę reikšmę. Reali 
regiono šalių oficialioji pozicija yra nevienareikš-
miška ir turinti esminių skirtumų.

Pietryčių Azijos šalių pozicijos dėl karo Ukraino-
je.

Brunėjus. Vasario 26 d. Brunėjaus užsienio rei-
kalų ministerija išreiškė susirūpinimą dėl situa-
cijos Ukrainoje ir pasmerkė bet kokius veiksmus, 
pažeidžiančius suverenitetą, nepriklausomybę 
ir teritorinį vientisumą26. Oficialiame pareiškime 
Rusija nebuvo paminėta.
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Kambodža. Turint omenyje ilgą Kambodžos ir 
Rusijos santykių istoriją, šalies pozicija dėl karo 
Ukrainoje buvo gana griežta ir kritiška. Pagrįs-
damas šalies sprendimą palaikyti JT Generali-
nės Asamblėjos rezoliuciją, Kambodžos premje-
ras Hunas Senas (Hun Sen) patikino, kad „šalis 
nepalaiko jėgos panaudojimo“ ir „tikisi, jog abi 
pusės supras tokią šalies poziciją“27. Tačiau ša-
lis tiesiogiai nepasmerkė Rusijos: Hunas Senas 
pabrėžė, kad Kambodža neparems nė vienos 
pusės, ir nukreipė savo kritiką į ES, kurią apkal-
tino europeizuojant konfliktą ir trukdant galimy-
bėms konfliktą išspręsti dialogu. Kovo 17 d. ša-
lies premjeras taip pat pareiškė, kad remiantis 
humanitariniais principais Kambodža taip pat 
pasiruošusi priimti Ukrainos karo pabėgėlius, 
jei jie nuspręstų atvykti į šalį28.

Indonezija. Nors Indonezija parėmė JT Genera-
linės Asamblėjos rezoliuciją ir nepriklausomos 
komisijos įkūrimą siekiant ištirti galimus žmo-
gaus teisių pažeidimus kare, vyraujančios nuo-
taikos šalies viešojoje erdvėje iš esmės skiriasi. 
Internete parama Rusijai yra reikšmingai didelė, 
vyrauja prorusiškas naratyvas, dalis akademikų 
taip pat išreiškė paramą Rusijos veiksmams29. 
Tokios visuomenėje vyraujančios nuotaikos ska-
tinamos stiprių antiamerikietiškų ir antivakarie-
tiškų nuostatų. Šios nuotaikos visuomenėje itin 
sustiprėjo po JAV pradėtos kovos su terorizmu 
(„War on Terror“). Antivakarietiškos nuostatos 
paremtos šios musulmoniškos šalies kritika dėl 
Vakarų dviveidiškumo: akcentuojama, kad greita 
ir ryžtinga Vakarų reakcija į karą Ukrainoje iš es-
mės skiriasi nuo Vakarų reakcijos ir pozicijos dėl 
Palestinos. Indonezijoje vyraujančios nuotaikos 
turi daug bendrų taškų su Kinijos visuomenės 
pozicija: kritiškas požiūris kyla ne iš simpatijų 
Putinui, bet iš neigiamo požiūrio į Vakarus ir nuo-
monės, kad NATO plėtra į Rytus yra pagrindinė 
priežastis, sukėlusi šį konfliktą.

Laosas. Laosas palaiko itin glaudžius santykius 
su Rusija. Tai lėmė Laoso sprendimą susilaiky-
ti nuo balsavimo JT Generalinėje Asamblėjoje. 
Vasario 26 d. Laoso užsienio reikalų ministe-
rijos pareiškime dėl situacijos Ukrainoje pati-
kinta, kad „Laosas atidžiai seka komplikuotą ir 
jautrią situaciją Ukrainoje“, ir paraginta „ieškoti 
taikaus sprendimo diplomatiniu keliu“. Rusija 
pareiškime nebuvo paminėta.

Malaizija. Vasario 26 d. pareiškime Malaizi-
jos premjeras išreiškė rimtą susirūpinimą dėl 
konflikto Ukrainoje eskalacijos ir paragino JT 
Saugumo Tarybą imtis aktyvaus vaidmens 
sprendžiant konfliktą taikiais būdais30. Rusija 
pareiškime nebuvo paminėta. Kovo 8 d. Malaizi-
jos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad ša-
lis nepritaria vienašališkų sankcijų įvedimui, ir 
patikino, kad Malaizija neprisijungs prie Vakarų 
sankcijų. Bendros Ukrainos ir Rusijos prekybos 
apimtys su Malaizija sudaro tik apie 0,5 % ben-
dros užsienio prekybos31. 

Mianmaras. Mianmarą valdanti karinė chunta 
tiesiogiai parėmė Rusijos veiksmus Ukrainoje 
ir apkaltino Ukrainos valdžią ir žmones sukėlus 
konfliktą. Tokia Mianmaro pozicija nestebina: 
daugelis Mianmaro karininkų mokėsi Rusijoje. 
Vakarams paskelbus ginklų embargą, Rusija 
Mianmarui tapo pagrindine karinės technikos 
tiekėja32.

Filipinai. Filipinų prezidentas Rodrigas Dutertė 
(Rodrigo Duterte) pabrėžė, kad Filipinai laikysis 
neutralios pozicijos dėl karo Ukrainoje. Prezi-
dentas taip pat pripažino, kad dabartinė situa-
cija „skaudina“, nes Dutertė laiko Putiną savo 
draugu 33. 

Singapūras. Pietryčių Azijos regione Singapūro 
pozicija yra griežčiausia ir reikšmingai kontras-
tuoja su bendra ASEAN pozicija. Singapūras 
oficialiai pasmerkė Rusijos karinius veiksmus 
prieš Ukrainą34 ir priėmė sprendimą įvesti vie-
našališkas sankcijas Rusijai. Į sankcijų paketą 
įtraukti eksporto ribojimai tam tikroms prekė-
mis, dalies Rusijos bankų ir su Rusija susijusių 
transakcijų apribojimai. Pasak Singapūro užsie-
nio reikalų ministro Vivjano Balakrišnano (Vi-
vian Balakrishnan), šis griežtas atsakas parem-
tas įsitikinimu, kad toks Rusijos sprendimas yra 
„egzistencinė grėsmė Singapūrui“, ir pabrėžė, 
kad „pasaulio tvarka, kuri būtų paremta galios 
naudojimu, yra itin pavojinga mažų valstybių 
saugumui ir išlikimui“.

Tailandas. Tailando užsienio reikalų ministerija 
išleido pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpi-
nimą dėl įtampos Europoje ir konflikto eskala-
cijos35. Vėlesniuose pareiškimuose Tailandas 
patikino, kad šalis laikysis neutralumo principo 
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ir stengsis palaikyti draugiškus santykius su 
visomis šalimis. Rusijos turistai sudaro didelę 
dalį Tailando turizmo sektoriuje, Tailando eko-
nomika, kuri buvo paveikta COVID pandemijos, 
gali patirti papildomą smūgį dėl kylančių kuro 
ir pragyvenimo kainų. „Bangkok Post“ naujienų 
agentūros atliktoje apklausoje 52,40 % apklaus-
tųjų pareiškė, kad atidžiai stebi Rusijos ir Ukrai-
nos konfliktą, tik 3,85 % apklaustųjų teigė, kad 
Ukrainos ir Rusijos konfliktas nekelia nerimo36.

Rytų Timoras. Tai vienintelė regiono šalis, ne-
priklausanti ASEAN blokui. Šalis išsiskyrė itin 
griežta reakcija: Rusija buvo pasmerkta dėl 
savo veiksmų prieš Ukrainą37.

Vietnamas. Nuo Sovietų Sąjungos laikų Vietna-
mo komunistų partija palaikė glaudžius ryšius 
su Rusija, tad Vietnamo pozicija buvo atsargi. 
Vietnamo ambasadorius JT pareiškė, kad šalis 
gerbia tarptautinę teisę ir suverenitetą38. Ta-
čiau Vietnamo spaudoje prorusiškas naratyvas 
nedominuoja, situacija Ukrainoje apšviečiama 
gana neutraliai. 31-oje Vietnamo diplomatinėje 
konferencijoje Vietnamo premjeras Fam Min Tin 
(Pham Minh Chinh) pareiškė, kad šalis „nesiren-
ka pusių“39. 

Taivano reakcija į Rusijos karinius veiksmus 
Ukrainoje buvo greita ir griežta. Vasario 25 d. 
oficialiame pareiškime Taivano valdžia pasmer-
kė Rusijos pradėtą karą Ukrainoje ir patikino, 
kad Taivanas jungiasi prie tarptautinės ben-
druomenės sankcijų Rusijai40. Vasario 28 d. 
per Taivano vyriausybės posėdį buvo aptartos 
sankcijos Rusijai, Taivano valdžia patikino, kad 
nuodugniai peržiūrės prekybą su Rusija, rem-
damasi sudarytu eksporto kontrolės sąrašu, 
kuriame įvardijami elektronikos komponentai, 
kompiuteriai, aukštųjų technologijų prietaisai ir 
kiti dvigubą paskirtį turintys gaminiai. Taivano 
žingsnis taikyti sankcijas Rusijai neturės didelių 
pasekmių Taivano ekonomikai. Remiantis Tai-
vano ekonominių reikalų ministerijos duomeni-
mis, 2021 m. Rusijos ir Taivano dvišalė prekyba 
nebuvo reikšminga ir sudarė 6,306 milijardo do-
lerių. Iš jų Taivano eksportas į Rusiją buvo ver-
tas tik 1,318 milijardo dolerių (0,76 % viso Taiva-
no eksporto)41. Tačiau Taivano puslaidininkių ir 
mikroprocesorių embargas Rusijai atsilieps itin 
skaudžiai: Rusija yra priklausoma nuo TSMC 
gaminamų puslaidininkių, naudojamų kompiu-
terių, išmaniųjų įrenginių gamybai, jie taip pat 
naudojami ir karinėms reikmėms42. Tačiau kele-
tas Taivano įmonių, tokių kaip „Asus“, „Acer“ ir 
MSI, kol kas nepriėmė sprendimo nutraukti savo 
veiklą Rusijoje43.
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