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Ökat krigshot från Kina
- Ny lag ger rätt till invasion av Taiwan
Nu på måndag väntas det kinesiska parlamentet i Peking rösta
genom ett lagförslag som ger Kina rätt att med vapenmakt att
attackera Taiwan, om Taiwan ens antyder att man inte (längre)
tillhör Kina.

I Taiwan är värnplikten vanligtvis
16 månader. Den här killen har
dock några år kvar innan han kan
äntra stridsvagn i grönklädd
mundering.
I praktiken är Taiwan väldigt självständigt. Men i teorin är det bara
27 länder i världen som har erkänt Taiwan som ett eget land.
Den nya lag som nu är på gång att instiftas benämns ”antisecession”-lag. Den ålägger Folkets befrielsearmé att anfalla Taiwan
vid minsta tecken på att Taiwan officiellt inte (längre) kallar sig för
Kina. Armén är alltså densamma som befriade folket från studentdemonstrationer genom att utöva massaker på Himmelska Fridens
Torg i Peking för drygt femton år sedan.
Var går då gränsen för att Kina ska känna sig tilltäckligt uppretade
för att anse sig ha rätt till ett militärt anfall? Ingen vet, men Kinas
president Jintao sade i lördags att man ”aldrig kommer tillåta att
taiwanesiska självständighetskrafter ser till att Taiwan avskiljer sig
från moderlandet under något namn eller med några medel”.

Politiserad minnesdag
Man kallar det för ”The 228 incident”.
Det, som i det moderna Taiwans
historia är en av de största mänskliga
tragedierna då fastlandskineser och öbor drabbade samman och tusentals
människor fick sätta livet till. Den
helgdag som instiftats till minne av det
som hände år 1947 har idag dock stora
politiska inslag.
Den 27 februari 1947 hamnade en
kvinnlig cigarettförsäljare i dispyt med en
av antismugglingsdelegation, som var
utsänd av myndigheterna. Detta utlöste
massdemonstrationer som i sin tur
kvävdes av militära styrkor. Sedan blev det
värre och värre, med trupper från
fastlandet som sköt vilt på gatorna, brände
böcker och fängslade intellektuella. Det
hela slutade inte förrän den 25 maj, då
myndigheterna med Chiang Kai-Shek i
spetsen förklarade ”incidenten” som
bemästrad.
Den minnesdag som senare (1995) kom
att införas i Taiwan har på senare tid blivit
alltmer politiserad och används bl.a. som
slagträ i debatten om Taiwans oberoende.
Förra årets devis för minnesdagen
var ”Remembering the Past – Joining
Hands for the Future”, då över en miljon
taiwaneser formade en 50 mil lång
mänsklig kedja.

Förmodligen innebär det till exempel att om man förändrar namnet
på sina ”ambassader” runtom i världen till just ambassader, eller om
man i sportsammanhang skulle börja tävla under namnet Taiwan
(istället för nuvarande ”Chinese Taipei”) – då är nog måttet rågat.
För övrigt var det bland annat just sådana idéer som Taiwans
nuvarande presidents parti lanserade lagom till parlamentsvalet i
höstas.
Det kan också passa på att nämnas att denna lagändring sker
samtidigt som Kina har bestämt sig för att höja militärens årliga
anslag med 12,5 procent och samtidigt som Europeiska Unionen
beslutat att slopa embargot för vapenförsäljning till Kina. Redan idag
sägs Kina ha drygt 500 missiler riktade mot mål i Taiwan.

I Taipei vaktas statyn av den store landsfadern och diktatorn, Chiang Kai-Shek.
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Taiwan störst på Cebit
.

Brist på kol i Kina kan skada världsmarknaden
Kinas väldiga ekonomiska tillväxt slukar så mycket energi att
det orsakar en farlig brist på kol. Kolbristen skulle kunna
skadligt påverka hela världen, uppgav statliga medier i Kina.
– Obalansen mellan tillgången och efterfrågan på kol blir akut i år,
säger nationella utvecklings- och reformkommissionen enlig
tidningen China Business Weekly.
Kina är på en gång världens största konsument och producent av
stenkol, som står för två tredjedelar av landets energi. Den sektor
som först hotas av kolbristen är kraftindustrin.

Nyligen öppnade en av världens
största datormässor, CeBIT, i
Hannover. Taiwan är största utländska
utställare med 777 företag.
På andraplats kommer Kina med 310
utställare, trea USA med 209 strax följt av
Korea som har 202 företag på mässan.
För svensk del finns endast 60 utställare
med.
Totalt räknar arrangörerna med drygt en
halv miljon besökare.

Den inhemska bristen på kol kan tvinga regeringen att minska
exportkvoterna för kol, något som i tur kan driva upp
världsmarknadspriset. Att öppna nya kolgruvor räcker inte för att
täcka landets växande behov.
Dagens Nyheter, 2005-02-27

Textbaserat chatsystem
- Alla använder ”BBS” för kommunikation
Kommer ni ihåg Text-TV? Idén med att på ett enkelt grafisk
sätt snabbt kunna leverera information är inte död. Inte ännu.
På Internet finns den enkla grafikens näste kvar i form av
textbaserade virtuella samhällen, som går under benämningen BBS
– Bulletin Board System. I Taiwan används detta speciellt frekvent
på universiteten av både studenter och andra. Så om man undrar
vad som händer under morgondagen, varför inte läraren dök upp
på den tidiga morgonföreläsningen, vad universitetsrestaurangerna
serverar för mat – då är det bara att logga in på BBS:en…

Julia Su på nätverksutrustningsföretaget DrayTek visar upp prylarna som ska med till CeBIT.

Lampfestival i vintermörkret
Vad gör man när det är som mest
mörkt och dystert? Tja, man kan till
exempel anordna en festival med
lampor och lyktor i fokus – Taiwan
Lantern Festival.
Som en avslutning på det kinesiska nyåret
hölls festivaler av detta slag runtom i
Taiwan. I Taipei skedde detta med diverse
utställningar samt dunder och brak i en
park i närheten av den halvkilometerhöga
byggnaden Taipei 101.

Kommunikationsplattformen BBS – här illustrerad i
form av NCTU:s studentkörs samlingsplats på nätet.
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”Taiwan Lantern Festival” lockar årligen många
hundratusentals nyfikna taiwaneser. I bakgrunden skymtar den jättehöga byggnaden Taipei
101.

