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Питання Сходознавства в Україні

Сучасна японська поп-музика сформувалася приблизно в 1990-х
роках
Коли J-rock став ще більш популярним, то він розділився на два
основних напрямки: одне знаходилося під впливом глем-металу, а інше під
впливом переважно хеві-метала західного зразка[1].
В японській поп-культурі ідол - молода медіа-персона, ідеал недосяжний
предмет любові шалених прихильників
Використовуючи вокалоід комп'ютерну програму-синтезатор співаючого
голосу, споживачі можуть створювати нові пісні самостійно без участі
співака-людини.
Японія широко відома саундтреками до японської мультиплікації і
комп'ютерних ігор. Такі композитори як Юдзо Косиро, Такесі Абе і Рю
Умемото, відомі своїми роботами в цьому жанрі, а також участю в історії
розвитку звуку в іграх взагалі.
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Китай належить до числа країн, де дозволена смертна кара.
Піддатися такій мірі покарання може будь-яка особа, яка досягла на
момент злочину 18 років, включаючи жінок. Причому якщо раніше для
вагітних жінок передбачалося відтермінування, і покарання виконували
тільки після пологів, то тепер жінкам роблять примусові аборти. Щорічно
в Китаї страчують близько 5000 чоловік.
Раніше засуджених до вищої міри розстрілювали, але тепер їм, як
правило, вводять смертельну ін'єкцію. Крім того, що такий спосіб більш
гуманний, він ще й економічно вигідний. Спочатку утриманим вводять
знеболююче, а потім - ціанистий калій, що викликає зупинку дихання.
Примітно, що в тих випадках, коли кара проводиться шляхом розстрілу,
сім'я засудженого отримує квитанцію, яка підлягає обов'язковій оплаті «на кулю». Довгий час страти носили показовий характер, але з 1986 року
публічні розстріли заборонили. Однак після великого корупційного
скандалу на початку 2000-х кілька сотень чиновників розстріляли на
стадіонах при великому скупченні народу. Подібні акції часто
проводилися перед початком спортивних матчів, щоб якомога більше
потенційних злочинців замислювалися про можливу кару.
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ЯКІ ЗЛОЧИНИ В КИТАЇ КАРАЮТЬСЯ СТРАТОЮ?
Їх перелік досить широкий, в першу чергу, стратою караються
діяння, спрямовані проти цілісності і безпеки держави, а також найбільш
тяжкі злочини. У 2011 і 2015 роках було скасовано смертну кару за
шахрайство, фальшивомонетництво, податкові махінації, злочини, вчинені
з необережності, і т. п. На даний момент вища міра покарання
застосовується до людей, винних в:

Державній зраді, шпигунстві, дезертирстві або мародерстві;

Заподіянні шкоди загальнонебезпечним способом;

Тероризмі;

Вбивствах, зґвалтуваннях, викраденнях жінок і дітей, розбоях;

Корупції і розкраданні державного майна;

Підробці медикаментів;

Нелегальному обігу зброї та наркоторгівлі;

Торгівлі людськими органами.
ВИНЕСЕННЯ ВИРОКУ І ПРИВЕДЕННЯ ЙОГО У ВИКОНАННЯ
Після того як вирок винесено судом першої інстанції, засуджений
має право на подвійну апеляцію, але, як показує практика, початкове
рішення зазвичай не змінюють. Щоб уникнути помилок і неточностей,
кожен подібний вирок перевіряється Верховним судом КНР. Після
закінчення тижня після винесення рішення людину можуть стратити. У
тих випадках, коли в справі є пом'якшувальні обставини, засуджений може
домогтися дворічної відстрочки. Отримання такої відстрочки, як правило,
означає подальшу заміну покарання на тривале тюремне ув'язнення.
Засуджені мають право на останнє бажання. Їм можуть доставити
улюблену їжу чи одяг, в якому вони хотіли б бути в момент смерті. Жінкам
часто приносять косметику і прикраси. Приведенням вироку у виконання
зазвичай займається поліція, а для нагляду до місця страти прибувають
співробітники прокуратури. Якщо рішенням суду передбачено розстріл,
засудженого доставляють до спеціально оточеного майданчику, де вирок
приводиться у виконання. А якщо планується ін'єкція, злочинця
супроводжують до невеликого фургону, де знаходиться ще чотири людини
- охорона і лікарі. На шию засудженому вішають табличку, на якій
записані його особисті дані і номер кримінальної статті. До моменту
виконання вироку він може скористатися своїм правом на останнє слово.
ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ПРОГНОЗИ ТА ОЦІНКИ
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В цілому, смертна кара в Китаї схвалюється більшістю населення. У
КНР навіть існує телевізійне шоу, в якому показують останні інтерв'ю
засуджених до смерті. Однак в останні роки з'явилася тенденція,
спрямована на пом'якшення кримінальних покарань. Виникнення таких
ідей пов'язано, перш за все, зі стабілізацією внутрішньої політики та
зростанням добробуту населення. Якщо раніше жорсткі заходи відносно,
наприклад, корупціонерів були виправдані важкою економічною
обстановкою, то тепер китайська влада може собі дозволити деякі
ліберальні реформи.
Кримінальна і правоохоронна система КНР давно потребує
перетворення. Збільшення числа противників смертної кари пов'язане з
тим, що дуже часто до вищої міри засуджуються люди, до чиїх вчинків
ставлення могло б бути і більше поблажливим, наприклад, особи, які
вчинили вбивство в результаті самооборони або стані афекту. У зв'язку з
цим уряд Китаю планує скасування смертної кари за низкою статей.
Швидше за все, протягом найближчих 10-20 років вища міра буде
застосовуватися тільки до військових злочинців або осіб, які вчинили
особливо тяжкі діяння. Крім того, надходять пропозиції замінювати страту
тривалими тюремними термінами в тих випадках, коли на лаві підсудних
перебувають люди похилого віку або матері новонароджених, а також
повністю замінити розстріли на ін'єкції ціаніду.
Крім цього, громадська думка критикує існуючу в Китаї практику
вилучення органів у страченого. У Піднебесній операції з трансплантації
органів проводяться набагато частіше, ніж в інших країнах, причому,
основним джерелом матеріалу для пересадок є саме смертники. З 2014
року засуджені мають право самі вирішувати, давати згоду на вилучення
своїх органів чи ні. Але оскільки останки страчених не передають сім'ї для
поховання, а кремують у присутності державних службовців, ніхто не
може сказати, чи виконується їх воля.
У той же час відношення китайців до настільки суворого покарання
порядком відрізняється від поглядів, що існують на Заході. У КНР смертна
кара не просто один з інструментів кримінального права, а й
соціокультурний феномен. Жителі Піднебесної мають особливу
ментальність. Численні потрясіння, що випали на долю цієї країни,
зробили місцеве населення на рідкість холоднокровним. Іноді уявлення
китайця про добро і зло можуть здатися європейцеві зовсім незрозумілими
або навіть дикими. Наприклад, в найбідніших регіонах країни тільки
недавно припинилися вбивства немовлят, які були в сім'ї «зайими ротами».
Тоді ці заходи були викликані не стільки вродженою жорстокістю, скільки
суворою необхідністю. Протягом століть величезні людські маси не жили,
а виживали, що згодом відбилося на ставленні китайського народу до
смерті, яка і тепер сприймається ним як щось природне і звичайне.
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У Китаї сьогодні проживає майже 1,4 мільярда людей. У 10 разів
більше ніж у Росії і в 30 разів більше ніж в Україні. Це величезна кількість
осіб, за якими треба стежити, та яких треба контролювати. Китай дуже
сильно перенаселений, і можливо тому, закони в ньому вкрай жорстокі і
нещадні: за будь-який серйозний злочин китайцеві загрожує страта.
На жаль, повне скасування смертної кари до сих пір не завершено. Багато
людей у світі, як і раніше, підтримують саму ідею страти, і необхідно
вирішувати питання інформування населення, зокрема жителів КНР. Як
вважає Міжнародний конгрес захисту прав та свобод людини, ми повинні
знову і знову закликати ці країни наслідувати приклад країн, де
суспільство вже сказало «Так» правосуддю, і «Ні» - жорстокості,
катуванням і смерті.
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今天我想谈谈中国妇女的地位问题。这是一个很大的问题。
首先，我要谈一下中国妇女的社会地位。在中国很多中国人常说妇
女是＂半边天＂。＂半边天＂是什么意思呢？就是妇女几乎担负着一半的
社会工作。她们跟男人一样，对社会的进步和国家的发展发挥着重要的作
用。简单地说＂半边天＂就是男女平等。
在全中国的职工中女职工占百分之四十。现在中国既有女副总理，
女部长，女外交官。一般地说，男人能做的工作没有妇女不能做的。此外,
有的工作，比如纺织工人，护士，几乎都是妇女;中小学教师，大学里的外
语老师，也是女的比男的多。
大家都知道，在中国很久以前的封建社会中，妇女都没社会地位。
她们一辈子要服从自己的父母，丈夫和儿子。她们没有受教育的权利，也
不能走出家门到外边去工作，只能在家里做家务，照顾丈夫和孩子。当
然，现在情况不同了，妇女能发挥＂半边天＂的作用。现在，在社会上有
跟男子平等的地位。再加, 中国在上世纪五十年代之后，允许妇女参加户
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