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** SPOR V JUŽNOKITAJSKEM MORJU **
Časovnica pregleda: od 8. marca 2022 do 21. marca 2022.
[To poročilo je napisano na osnovi javno dostopnih virov, ki so odraz trenutnega stanja, ki se lahko hitro spremeni.]
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Evropska unija je obtožila Kitajsko, da si je izmislila citat Visokega predstavnika Evropske unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednika Evropske komisije Josepa Borrella. Kitajska
je »citirala« Visokega predstavnika EU za zunanjo politiko, ki naj bi Kitajsko opisal kot miroljubno
velesilo. Uradniki v Bruslju vztrajajo, da Borrell česa takega ni izrekel.
Kitajsko vojaško lovsko letalo J-20 in ameriško lovsko letalo F-35 naj bi prvič doživeli bližnje
srečanje. Poveljnik ameriških letalskih sil v Pacifiku General Kenneth Wilsbach, , ni razkril, kdaj (in
če) je do tega srečanja v resnici prišlo.
Tajvanska obveščevalna služba je potrdila, da je v začetku tega meseca v Južnokitajskem morju
strmoglavilo kitajsko vojaško letalo. Območje je bilo zaprto zaradi iskanja in reševanja. Nesreča naj
bi se pripetila kitajskemu pomorsko-patruljnem letalu Y-8 ob obali mesta Sanya, ki se nahaja na
kitajskem otoku Hainan in leži vzporedno s severnim predelom Vietnama.
Ameriško podjetje Cerberus bo za 300 milijonov dolarjev kupilo z dolgovi obremenjeno ladjedelnico
na Filipinih v nekdanji bazi ameriške mornarice blizu Južnokitajskega morja. Ameriški varnostni
analitiki so že dalj časa opozarjali na bojazen, da bi strateško locirano ladjedelnico Subic Bay kupila
kitajska državna podjetja.
Vietnam je 8. marca pozval Kitajsko, naj z vojaškimi vajami ne krši vietnamske izključne
ekonomske cone. Vojaške vaje so potekale med kitajsko provinco Hainan in severnim predelom
Vietnama med 4. in 15. marcem. Tajvanska obveščevalna agencija je sporočila, da je bila vaja
izvedena zaradi misije iskanja in reševanja ponesrečenega kitajskega pomorsko- patruljnega letala Y8 v začetku tega meseca.
Vietnam je 12. marca prepovedal domačo distribucijo Sonyjevega akcijskega filma Uncharted zaradi
prizora, ki prikazuje zemljevid s kitajskimi spornimi črtami, s katerimi Kitajska označuje svoje
ozemeljske zahteve v Južnokitajskem morju.
Tajvanske zračne sile so 14. marca ponovno v zrak poslale letala zaradi 13 kitajskih vojaških letal, ki
so vstopila v območje tajvanske zračne obrambe. Tajvansko Obrambno ministrstvo je dejalo, da je
najnovejši vdor vključeval sedem kitajskih lovcev J-10 in pet lovcev J-16 ter eno letalo za
elektronsko bojevanje Y-8.Letala so preletela območje severovzhodno od otokov Pratas, ki je pod
nadzorom Tajvana.
Filipinsko Ministrstvo za zunanje zadeve je 14. marca izjavilo, da je kitajska vojaška raziskovalna
ladja 29. januarja odplula v Suluško morje in tam ostala štiri dni. Manila je dejala, da je šlo za
nezakonit vdor, saj je kitajska elektronsko- izvidniška ladja No. 792 brez dovoljenja vdrla v
filipinske vode. Poleg tega je ta na tem območju ostala tudi po tem, ko ji je filipinsko vojaško plovilo
ukazalo oditi.
15. marca je tiskovni predstavnik kitajskega Zunanjega ministrstva Zhao Lijian dejal, da ima vojaško
raziskovalno plovilo, ki je 29. januarja vstopilo v Suluško morje, pravico do nedolžnega prehoda v
skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu. Tiskovni predstavnik je trdil, da je
prehod bil varen, standarden in skladen z mednarodnim pravom in mednarodno prakso.
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Ameriški rušilec z vodenimi raketami USS Momsen, Japonske pomorske samoobrambne sile in
Avstralska kraljeva mornarica so 15. marca v Južnokitajskem morju izvedli tristransko pomorsko
usposabljanje.
• Tajvan je na svojih dveh otokih, nedaleč od celinske Kitajske, organiziral vojaške vaje s pravimi
naboji. Vaje so bile izvedene z namenom povečanje bojne pripravljenosti tajvanskih sil, potekale pa
so 16. marca na otokih Dongyin in Penghu.
• Tajvansko Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je 18. marca kitajska letalonosilka Shandong plula
skozi Tajvansko ožino. Incident se je zgodil nekaj ur pred virtualnim srečanjem med kitajskim in
ameriškim predsednikom. USS Ralph Johnson, rušilec z vodenimi raketami, je delno sledil
letalonosilki na njeni poti. Shandong ni imela letal na krovu. Prehod je opazovalo tudi nekaj
Tajvanskih vojaških ladij.
• Indijski premier Narendra Modi in njegov japonski kolega Fumio Kishida sta 19. marca razpravljala
o varnostnih izzivih v Južnokitajskem morju. Ponovno sta potrdila svojo odločenost, da bosta državi
še naprej dajali prednost vlogi mednarodnega prava, zlasti Konvenciji Združenih narodov o
pomorskem pravu, in olajšali sodelovanje, tudi na področju pomorske varnosti, da bi se soočili z
izzivi, ki kršijo pomorski red v Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju.
• Ameriški admiral John C Aquilino, poveljnik Indo-Pacifiške flote, je 20. marca dejal, da je Kitajska
militarizirala vsaj tri od več otokov, ki jih je umetno zgradila v Južnokitajskem morju. Oborožila jih
je s protiladijskimi in protiletalskimi raketnimi sistemi, laserji, opremo za motenje frekvenc in
bojnimi letali.
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