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Tchaj-wan je příkladem úspěchu – demokracie a svoboda přináší této zemi
ekonomický růst
Inaugurace tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen byla hlavním důvodem
návštěvy europoslankyně Michaely Šojdrové v Čínské republice (Tchaj-wan).
Šojdrová byla jediným českým voleným politikem zastoupeným v delegaci
Evropského parlamentu. Při audienci pozvala prezidentku k návštěvě Prahy. „Ve
svém krátkém vystoupení na audienci s paní prezidentkou jsem se rovněž
přihlásila k tomu, že již jako poslankyně českého parlamentu jsem podporovala
rozvoj česko-tchajwanských vztahů v rámci skupiny přátel, která v obou
komorách parlamentu působí,“ uvedla Šojdrová.
„Popřála jsem paní Cchaj Jing-wen hodně úspěchů a jako ženě také hodně sil, které
pro svoji funkci potřebuje,“ dodává Šojdrová, která prezidentce předala i dárek
symbolizující výročí Karla IV. a pozvala ji do Prahy.
Z dalších rozhovorů a setkání vyplynulo, že Českou republikou považují prezidentka,
ministr zahraničí i předseda parlamentu za důležitého partnera v mnoha oblastech,
zejména vědě, výzkumu a vzdělávání.
Projev prezidentky v pátek 20. května byl velmi očekávanou událostí. Nejvíce
sledovanou částí projevu byla zmínka o vztazích s Čínou.
„Prezidentka Cchaj reprezentuje stranu, která spíše inklinuje k tchajwanské
nezávislosti. Během projevu i následných diskusí se projevila jako velmi pragmatická
politička, která respektuje mandát voličů a bude postupovat velmi zodpovědně v zájmu
míru a stability v regionu,“ okomentovala projev M. Šojdrová, která zároveň velmi
ocenila jednu z pasáží projevu, která je politicky inspirativní i pro ČR: „Není to lídr, kdo
dělá zemi velkou, je to spíše kolektivní snažení lidí. Prezident by neměl jen sjednotit
vlastní podporovatele, měl by sjednotit celou zemi.“
Ve svém projevu se prezidentka dále dotkla řady oblastí, kterými se chce ubírat a měnit
svou zemi, kterou považuje za svébytnou mezinárodní entitu a platného člena
mezinárodního společenství. V souladu s volebním programem zdůraznila
spravedlivější ekonomický růst, penzijní reformu či závazky z hlediska redukce emisí
CO2.
Demokratická pokroková strana (DPP) střídá po osmi letech vládnoucí stranu
Kuomintang (Národní strana). Poprvé také kromě prezidentského úřadu, který strana
zastávala již v letech 2000-2008, ovládla i většinu i v parlamentu.
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