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Minianalýzy 

Taiwan’s Entrance Ticket to the WHO 
Amanda Man-Hua Chen 

On 30 April, 2009, Department of Health, Taiwan received an official invitation from the WHO 
expressing that Taiwan will be invited to attend the WHO general assembly under the name of 
Chinese Taipei as an observer. Seeing as a breakthrough, the government is overwhelmed by this 
notice since Taiwan has been launching a campaign for the WHO participation under different 
names for more than ten years. Especially in 2002, the SARS outbreak singled out Taiwan’s 
difficulty isolating from the WHO. Compared to the context in 2002, facing the outbreak of H1N1 in 
2009, it is meaningful that Taiwan starts to be included in the global health network. 

On the other hand, the opposition expressed the worries though Taiwan’s participation in the WHO 
had been a major task for the previous DPP government. First, the concern is about the 
Memorandum of Understanding (MoU) secretly signed between China and the WHO which may 
affect the operation and the administrative procedures between Taiwan and China in the 
framework of the WHO. Second, during DPP ruling, the government was advocating full 
membership under the name of Taiwan instead of Chinese Taipei since it may relate to the 
national dignity. The former Premier, Frank Hsieh, stated that though the WHO attendance was 
meaningful, with caution all the procedure should be transparent and the final goal should not be 
forgotten as a member. Also, DPP Legislator expressed that they needed to observe whether 
Taiwan will gain substantial benefits through participating in this year’s WHO general assembly, 
such as receiving the latest information on health issues and epidemic control measures to combat 
H1N1. 
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Apart from the political concerns, currently the international community is threatened by the H1N1. 
Thus, the Taiwanese delegation included not only health officials but also SARS-experienced and 
distinguished professional experts to seize this opportunity fighting against H1N1 with the whole 
world. 

Philanthrophy in China – Past, presence and trends 
Petr Baše 

Report on China Charitable Contributions released by China Charity Information Centre last year, 
as the second annual report of its kind, highlighted some interesting aspects of charitable 
contributions by companies in China during 2008 and projected several trends for 2009. 

At the beginning the report notes that natural disasters and the Olympic Games directly resulted in 
kind of blow-out in social contributions (both donations and in-kind support including volunteering). 
According to the report, 107 billion yuan (311 billion Czech crowns) was donated last year, which 
makes it a year on year increase of 246%.  

Besides traditional donations such as cash and goods, many enterprises also provided direct 
services to those in need. It is estimated that companies provided services (including 
transportation, communications and as well insurance) equivalent to 4,43 billion yuan in the 
aftermath of the Sichuan earthquake alone.  

The numbers of volunteers based on data from three official organisations (the Chinese 
Communist Youth League (CCYL), departments with the Ministry of Civil Affairs, and the Red 
Cross), the total number of volunteers in 2008 was estimated around 100 million. Statistics from 
the CCYL alone show that people donated around 1,7 billion hours of voluntary service in 2008. 

The most remarkable aspect of charity in 2008 according report was that the Sichuan Earthquake 
inspired awareness of individual contributions in China. Results of survey conducted in Beijing, 
Shanghai and three other main cities shows that over 90% of respondents declared they had 
donated to earthquake affected areas. The report also says that mainlanders contributed 45,8 
billion yuan (133 billion CZK) in 2008, a number even higher than the 38.8 billion yuan (113 billion 
CZK) donated by mainland enterprises. The average individual donation was 34,66 yuan (101 
CZK) according the report. 

As mirror to the raise of donor generosity, the report shows the lack of diversity in organisations 
benefiting. For example, the major recipients are still official and semi-official organisations such as 
the Red Cross, charity and other foundations. Departments of civil affairs at the province level and 
its official social organisations are often granted the ability to receive donations in times of disaster 
relief and thus also benefiting from donor generosity. The statistics show that these organisations 
collectively received about 90% of total donations distributed.  

At the same time, donations to other organisations (such as foundations with the legal ability to 
accept donations, schools and social organisations) amounted to less than 10 billion yuan.  
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Up to the end of 2008, there were 1531 foundations registered in China. However, most of 
donations went to largest and most well known. In 2008 for example, seven largest foundations 
raised 4,8 billion yuan in total.  

On top of the 2008 analysis, the report also forecasts following potential trends for 2009: 

I. Donations will fall 

The report calls it as the “Sichuan earthquake overdraw”. The donations will also fall because 
of expected income reductions of both individuals and enterprises affected by the economical 
crisis. Statistics for January 2009 showed that departments of civil affairs received 70% less 
donations than for the same period last year. However, the report also noted that many charity 
organisations have large surplus from 2008 that could be used in 2009. Therefore, the 
influence of the financial crisis on charity may have real impact in 2010.  

II. Quality and efficiency increase  

a) The social needs for charity are increasing, which will bring more attention to 
charities. A survey by the Ministry of Agriculture there is roughly 25 million 
unemployed migrant workers. This brings huge demands for organisations providing 
migrant worker training, development oriented poverty alleviation and other 
services.  

b) Employees tend to change jobless during crisis. Accordingly, charity organisations 
will see less employee turnover and probably attract talent from other industries.  

c) The difficulty in fundraising might drive charities to shift attention from raising money 
to improving internal management and efficiency.  

III. The government will play more important role 

d) The Ministry of Civil Affairs will coordinate the development of a document entitled 
“Information Disclosure Guide for Charity Donations” and carry out the initiative to 
encourage transparency.  

e) The government will conduct research on charity supermarkets and basic level 
charities, and release guidance on how to improve regular charity systems.  

f) The government will bring more focus on raising the professionalism of charities via 
specialised training. 

At the end we can conclude that grow of philanthropy activities and corporate social responsibility 
in China shows progress in social changes and grow of civil society. 
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Rudé bou ře v Thajsku 
Martin Buchta 

Každá revoluce potřebuje svou barvu. Tato byla červená a demonstranti nosili červená trička. Po 
Bangkoku kolovala zvěst, že za jejich nošení každý z nich dostal 500 bahtů, přibližně 15 dolarů, 
což je v Thajsku velmi slušný jednorázový příjem. Jejich protesty byly namířeny proti současné 
vládě, jež je podporována armádou. Pokud bychom měli zrekapitulovat základní milníky vedoucí k 
současné krizové situaci, musíme začít nejpozději na podzim roku 2006, kdy armáda svrhla 
demokraticky zvoleného, nicméně velice zkorumpovaného premiéra Thaksina Shinawatru, který 
vyhrál poslední řádné volby v roce 2005. Thaksin uprchl v srpnu roku 2008 ze země a v současné 
době žije v zahraničí. V prosinci roku 2008 byl za zneužití svých pravomocí ve funkci premiéra v 
nepřítomnosti nejvyšším soudem odsouzen k dvěma letům vězení (údajně zvýhodnil svou 
manželku při koupi pozemku v oblasti Ratchadaphiesek). Tento stále formálně platný thajský 
premiér je předsedou strany United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), jejíž 
přívrženci stojí za posledními nepokoji. Thaksin je velice rozporuplná osoba – zkorumpovaný 
miliardář, který donedávna vlastnil významný podíl anglického fotbalového klubu Manchester City 
a zároveň velice populární politik – jediný premiér, který dokázal v Thajsku v posledních padesáti 
letech vyhrát dvoje volby. 

Hlavní protesty začaly 8. dubna a postupně kulminovaly. Situace začala být kritická 11. dubna, kdy 
se armáda rozhodla podniknout rázné kroky k nastolení pořádku. Jeden z vůdců povstání byl 
zatčen ve svém domě a s drobnými poraněními, které si přivodil ve snaze utéci před vojáky při 
přelézání svého plotu, byl převezen na odlehlou vojenskou základnu na thajských hranicích, do 
„bezpečí“ před případným davem žádajícím jeho osvobození.  Armáda ve stejný den vyhlásila 
výjimečný stav v Bangkoku a Pattayi, kde se konalo setkání představitelů zemí ASEAN. 
Demonstrantům se podařilo toto setkání narušit a představitelé šestnácti zúčastněných států 
museli být evakuováni vrtulníkem. Dvanáctého dubna hořely v ulicích autobusy, zatímco o pár set 
metrů dále se slavil Songkran - třídenní vodní festival plný hudby a tance. Demonstrace se 
víceméně mimo jednu zablokovanou ulici nikam nepřenesly. V pondělí třináctého dubna armáda 
vydala zatykače na čtrnáct hlavních představitelů UDD a následující den oficiálně ukončil Veera 
Musikhapong (předseda strany UDD) protesty a vyzval demonstrující k návratu domů. Dle jeho 
slov proto, aby zamezil dalším zbytečným ztrátám na životech.  

Některé strany zastoupené v parlamentu již označily zatčení těchto vůdců a násilné ukončení 
demonstrací za nešťastné, neboť demonstranti se stáhli z ulic do anonymity („sundali červená 
trička“) a jejich aktivity bude nyní mnohem složitější monitorovat. Samotní vůdci UDD nepovažují 
současnou situaci za porážku, spíše za „oddechový čas“ před dalšími akcemi.  

Pokud se srovnají současné „červené“ demonstrace se „žlutými“ z listopadu 2008, vyvstávají 
některé zásadní rozdíly. Stoupenci strany People's Alliance for Democracy (PAD) obsadili v 
listopadu některé vládní budovy a mezinárodní letiště. Stoupenci PAD pocházejí z větší části z 
městské střední třídy, především z Bangkoku, zatímco stoupenci UDD pocházejí z chudých 
venkovských oblastí. Zatímco listopadové „žluté“ demonstrace se obešly bez násilností, ty 
současné ukázaly, že vůdci UDD nedokáží zadržet své přívržence od rabování. Poslední průzkum 
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veřejného mínění od respektované Abac University ukázal, že 55 procent obyvatel Thajska 
současné povstání nepodporuje a stojí na straně současné vlády a armády. Nesouhlasí s jeho 
násilným průběhem a evakuaci šestnácti hlav států ze střechy jejich hotelu považuje za ponižující 
pro obraz celé země. Pouze jedenáct procent si přeje odstoupení premiéra Abhisita Vejjajivy. 

Trojúhelník vztah ů Taiwan-USA- Čína 
Pavel Kladivo 

Dne 10. dubna uplynulo 30 let od chvíle, kdy americký Kongres schválil Taiwan Relations Act 
(TRA), zákon definující a upravující vztahy mezi Spojenými státy a Taiwanem. Jedním z hlavních 
cílů TRA je zaručovat mír, bezpečnost a stabilitu, a sloužit jako základ k poskytování obranných 
zbraní Taiwanu. Podle zákona je politikou Spojených států zabývat se jakýmikoliv nemírovými 
pokusy o vyřešení statusu Taiwanu. 

Význam TRA vyzdvihl při konferenci uspořádané k tomuto výročí prezident Ma Ying-jeou. TRA, 
podle jeho slov, nejen změnil vývoj vztahů mezi oběma stranami taiwanské úžiny, ale i 
v budoucnosti bude sloužit jako základ stabilizace vazeb mezi USA, Taiwanem a Čínou. 

Douglas Paal, bývalý vedoucí Amerického Institutu na Taiwanu (AIT), zdůraznil, že USA mají na 
Taiwanu stále strategické zájmy, a že přístup Pekingu k Taiwanu může být dobrým indikátorem pro 
případné změny v postoji Číny k Washingtonu. Vedoucí washingtonské kanceláře AIT Raymond 
Burghardt ujistil, že Washington bude Taiwan vždy podporovat v mezinárodních orgánech, ale 
nebude zprostředkovávat jednání mezi Taipejí a Pekingem. 

Administrativě presidenta Ma se podařilo na konci dubna dovést ke konci jednání o dalších třech 
dohodách s Čínou (usnadňující investice čínských společností na Taiwanu, zajišťující extradici 
obviněných a zvyšující množství přímých letů mezi ostrovem a pevninou) a ještě letos se chce 
s Pekingem dohodnout a podepsat Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA).  

Podle odborníků výrazné sbližování způsobuje nebezpečné změny v třístranných vztazích USA – 
Taiwan – Čína. Měnící se „status quo“ u mnoha zastánců nezávislosti budí obavy z hrozícího 
sjednocení. Pokud by např. došlo k podepsání mírové smlouvy mezi Taiwanem a Čínou, byly by 
další dodávky zbraní z USA zpochybněny. 

I tyto obavy se president Ma snažil zahnat mimo jiné žádostí o dodávku ponorek a stíhacích 
letounů F-16 C/D. S rostoucí nerovnováhou ve vojenské síle mezi Čínou a Taiwanem může tento 
požadavek znít oprávněně. Ma ale dobře ví, že případná americká podpora by k nastolení 
rovnováhy nestačila a byla by spíše symbolická. Nemusí se tedy obávat, že svojí snahou Peking 
výrazně znepokojil. 

Zatímco tedy pro některé zůstává otázkou, zda USA svůj závazek vůči Taiwanu nepřehodnotí 
v důsledku změny vlastní čínské politiky, taiwanští zastánci nezávislosti upozorňují na riziko, že 
tento závazek Washingtonu může přestat existovat jako výsledek sbližování Taiwanu s Čínou. 
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Komentované zprávy 

Útvar lidských práv ASEANu 

V říjnu 2009 by měl být zprovozněn Útvar lidských práv ASEANu. Pro jihovýchodní Asii je to první 
krok v oblasti lidských práv, ačkoliv jeho působnost bude omezená a bude fungovat na jiných 
principech, než jak si ho představují Evropané. V regionu chybí doposud útvar, který by chránil 
právně zakotvená lidská práva – jedním z důvodů je fundamentální princip ASEANu, zásada 
nezasahování do vnitřních věcí členských zemí. Podmínkou není ani založení instituce věnující se 
lidským právům pro členské země ASEANu, i když Filipíny, Indonésie, Malajsie i Thajsko již takové 
instituce z vlastní iniciativy mají. 

Útvar nebude mít investigativní pravomoc, ani donucovací moc k naplnění rozsudků. Úloha Útvaru 
lidských práv ASEANu bude tedy spíše informativní, s úlohou propagování a šíření lidských práv.  
Útvar bude moci vydávat doporučení členským státům a generální tajemník ASEANu bude přímo 
zodpovědný za report o nedodržování lidských práv útvaru.  

Pozvánky 

Indonésie ve volebním roce 2009: domácí výzvy, mezi národní role 
(Indonesia in the 2009 Election Year: Domestic Challenges, International Roles) 

Kdy: pondělí 8. června 2009 
Kde: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Prokopova 16/100, Praha 3 – Žižkov 
Pořadatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, 
ve spolupráci s Velvyslanectvím Indonéské republiky v České republice 
Kontaktní osoba: Tomáš Petrů, Ph.D. (indonesie2009@mup.cz) 
Popis: Mezinárodní konference na téma Indonésie ve volebním roce 2009 zaměřená na dva 
tematické okruhy: 1) Vývoj domácí politiky v postsuhartovské Indonésii; 2) Indonésie v 
mezinárodních vztazích.  
Více 
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