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Uwarunkowania historyczno-to samo ciowe polityki po udniowo-
korea skiej wobec Korei Pó nocnej Polityka konfrontacji w okresie rz dów au-
torytarnych Polityka dialogu i pojednania w procesie demokratyzacji

G ówn  hipotez  badawcz  jest konstatacja, e charakter po udniowokorea skiej 
polityki wobec Korei Pó nocnej uwarunkowany by  wyst puj c  w danym okresie 



to samo ci  pa stwa, która z kolei implikowa a okre lony paradygmat stosunku 
wobec Korei Pó nocnej. Innymi s owy zmiany w polityce rz dów poszczególnych 
administracji wynika y ze zmiany to samo ci pa stwa 

Jakie by y okoliczno ci i przyczyny podzia u Korei? 
Jakie znaczenie dla to samo ci narodowej Korea czyków mia  podzia ? 
Czy mimo podzia u narodu korea skiego i utworzenia dwóch organizmów 
pa stwowych Korea czycy na Po udniu nadal mieli poczucie jedno ci z Ko-
rea czykami z Pó nocy? 
Czy w Korei Po udniowej podejmowano próby utworzenia nowego, po u-
dniowokorea skiego narodu? 
Czy Korea Po udniowa ma podwójn  to samo ?
Co jest istot  korea skiej to samo ci narodowej?

Uwarunkowania historyczne Uwa-
runkowania to samo ciowe

68,2% respondentów w Korei Po udniowej uwa a o wi zy krwi za najwa niejsze 
kryterium okre laj ce naród korea ski; 74,9% s dzi o, e Korea czycy s  bra mi 
i siostrami bez wzgl du na miejsce zamieszkania czy ideologi ; 67,5% stwierdzi-
o, e s  dumni ze swojej narodowej historii .

Polityka antykomunistyczna w okre-
sie rz dów Syngmana Rhee Polityka antykomunistyczna pod rz dami Park Chung 
Hee Liberalizacja polityki antykomunistycznej w okresie rz dów Chun Doo 
Hwana

Ethnic Nationalism in Korea Korea. Polityka Po udnia 
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Polityka w okresie rz dów 
Roh Tae Woo Polityka w okresie rz dów Kim Young Sama Polityka w okresie rz -
dów Kim Dae Junga Polityka w okresie rz dów Roh Moo Hyuna

Wybory prezydenckie w 1992 r. by y dowo-
dem na to, e w Korei Po udniowej zako czy y si  rz dy prezydentów wywodz cych 
si  z wojska, a zasady demokracji sta y si  obowi zuj cym modelem politycznym. 
Kim Young Sam z o y  przysi g  prezydenck  25 lutego 1993 r., daj c pocz tek 
pierwszej od 32 lat cywilnej prezydenturze .

Ad-
ministracja Roh Moo Hyuna sta a na stanowisku, e mi dzykorea ska wspó pra-
ca ekonomiczna b dzie inkubatorem zmian, stopniowo prowadz c do moderniza-
cji pó nocnokorea skiej gospodarki. W listopadzie 2007 r. rz d Korei Po udniowej 
na wsparcie mi dzykorea skich projektów biznesowych przeznaczy  w bud ecie na 
2008 r. 300 mln wonów (322 000 dolarów). W ramach projektów powsta y progra-
my edukacyjne, w których urz dnicy pó nocnokorea scy mieli si  uczy  zasad go-
spodarki rynkowej i zapozna  z systemem rynku  nansowego 

Po udniowokorea ska droga do demokracji Republika Korei. Zarys 
ewolucji systemu politycznego
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