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PAÑSTWA PÓ£WYSPU KOREAÑSKIEGO
NA PROGU XXI WIEKU*

THE KOREAN PENINSULA STATES
ON THE THRESHOLD OF 21ST CENTURY

Dynamiczny rozwój gospodarczo-spo³eczny
i rosn¹ca rola polityczna Republiki Koreañskiej

Pó³wysep Koreañski w przesz³o�ci zawsze by³ postrzegany przez
Chiñczyków jako jeden z czterech krañców �wiata. W pewnym sensie
potwierdza³ tê opiniê przez dwa tysi¹clecia. Korea (Chaoxian  ) od
momentu swojego powstania zawsze uchodzi³a za niezasobne pañ-
stwo, kopiuj¹ce wzorce p³yn¹ce z Pañstwa �rodka (Zhôngguó  ).
Tym bardziej interesuj¹ca jest droga, jak¹ przeby³a Republika Ko-
reañska w ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat, przekszta³caj¹c siê
z jednego z najs³abiej rozwiniêtych pañstw �wiata w wysoko rozwi-
niête regionalne mocarstwo. Czynnikami utrudniaj¹cymi rozwój go-
spodarczy by³o niemal¿e ca³kowite zniszczenie w wyniku wojny ko-
reañskiej i brak surowców naturalnych w po³udniowej czê�ci Pó³-
wyspu.

Wbrew pierwotnym za³o¿eniom Stanów Zjednoczonych, w Repu-
blice Koreañskiej nie uda³o siê stworzyæ stabilnej demokracji. Jej
budowie nie sprzyja³o ponadto nieustanne zagro¿enie ze strony
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Pó³nocy. W warunkach autorytarnego systemu panuj¹cego na Po³u-
dniu a¿ do 1987 roku, przy wszystkich ograniczeniach politycznych,
dokonano modernizacji kraju.

W 1953 roku PKB per capita wynosi³o w Republice Koreañskiej
zaledwie 67 dolarów. Za podstawê, która pozwoli³a osi¹gn¹æ dzisiej-
szy sukces, uznaje siê dwa plany piêcioletnie zrealizowane w latach
1962�1966 i 1967�19711.

Jeden z autorów badaj¹cy dok³adniej to zagadnienie, W. Over-
hold, przedstawi³ strategie, jakie by³y formu³owane w pañstwach
Azji Wschodniej w czasie kilkudziesiêciu ostatnich lat:2  1) Genero-
wanie nastrojów nacjonalizmu ekonomicznego, nawet kosztem sto-
sunków z pañstwami rozwiniêtymi. 2) Budowa silnych instytucji
w drodze eliminowania zjawisk niekompetencji oraz zatrudnienie
zachodnich technokratów. 3) Tworzenie stabilnego ³adu spo³eczno-
-politycznego przez przeciwdzia³anie zjawiskom patologii, strajkom
i zamieszkom. 4) Wspó³praca z pañstwami rozwiniêtymi w celu po-
zyskania ich zasobów kapita³owych, technologicznych oraz dostêpu
do rynku wewnêtrznego tych pañstw. 5) Utrzymanie na wzglêdnie
niskim poziomie wydatków wojskowych, a na wysokim wydatków
na cele rozwojowe. 6) Proeksportowy rozwój. 7) Reformy wewnêtrz-
ne: zwi¹zane z rozwojem systemu o�wiatowego, reformy w rolnic-
twie i przemy�le. 8) Tworzenie konsensusu spo³ecznego wobec pro-
rozwojowych celów. 9) Tworzenie du¿ych i nowoczesnych przedsiê-
biorstw zdolnych konkurowaæ na rynku miêdzynarodowym.
10) Import technologii i kapita³u przez wspó³pracê z przedsiêbior-
stwami miêdzynarodowymi i bankami. 11) Polityka przemys³owo-
technologiczna ukierunkowana na stopniowe przechodzenie do coraz
wy¿szych etapów zaawansowanej produkcji: a) rolnictwo i surowce,
b) tekstylia i obuwie, c) elektronika u¿ytkowa, d) przemys³ ciê¿ki,

1 N. Haruo, Korea�s Saemaul Movement: �Capacitation� in Development,
�Japan Quarterly�, July 1989, vol. 36, no. 3.

2 E. Hali¿ak, Stosunki miêdzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warsza-
wa 1999, s. 113.



503Pañstwa Pó³wyspu Koreañskiego na progu XXI wieku

e) przemys³ hi-tech; 12) Stosowanie autorytarnych metod rz¹dzenia
pañstwem.

Korea, która wzorowa³a siê w wiêkszo�ci swoich dzia³añ na
Japonii, zosta³a jednak zmuszona do pewnej modyfikacji przyjêtej
strategii. W 1968 roku po ataku komandosów pó³nocnokoreañskich
na pa³ac prezydencki i porwaniu przez Pó³noc-USS Pueblo, polityka
rz¹du Parka �najpierw gospodarka�, zosta³a zast¹piona przez �budo-
wê gospodarki z narodow¹ obron¹�3.

Stosowane przez Republikê Koreañsk¹ w latach 1960�1990 me-
chanizmy zosta³y bardzo trafnie przedstawione przez profesora
E. Hali¿aka:4  1) Tworzenie zachêt dla przedsiêbiorstw w celu podej-
mowania przez nie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie
wyrobów przez politykê kredytow¹ o charakterze restrykcyjnym lub
preferencyjnym oraz politykê cenow¹. 2) Tworzenie nowych sekto-
rów przemys³owych przez zak³adanie nowych przedsiêbiorstw pañ-
stwowych lub udostêpnianie kredytów i bod�ców finansowych dla
sektora prywatnego. 3) Tworzenie nowych technologii poprzez finan-
sowanie przez pañstwo prac badawczo-rozwojowych i udostêpnianie
ich przedsiêbiorstwom prywatnym bez odp³atno�ci. 4) Ochrona ryn-
ku wewnêtrznego i poszczególnych produktów. 5) Monitorowanie
rynku �wiatowego w celu wyszukiwania nisz eksportowych, identy-
fikowanie popytu i stwarzanie zachêt dla przedsiêbiorstw krajowych
w celu jego zaspokojenia. 6) Stosowanie kontroli cen na rynku
wewnêtrznym w celu przeciwdzia³ania praktykom monopolistycz-
nym i tworzenie porozumieñ kartelowych dla ograniczenia wzrostu
cen ¿ywno�ci. 7) Gwarancje kredytowe pañstwa.

W celu wyciszenia niepokojów spo³ecznych pod koniec lat sze�æ-
dziesi¹tych rozpoczêto program przenoszenia ludno�ci z rejonów
wiejskich do miast. Zapewni³o to przede wszystkim tani¹ si³ê robo-
cz¹, na której mia³ siê opieraæ rozwój. Sztuczne utrzymywanie ni-

3 H. Kim, Unification Policies of South and North Korea A Comparative
Study, Seoul National University Press 1987, s. 228.

4 E. Hali¿ak, op. cit., s. 114.
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skich p³ac, pomimo znacznego wzrostu efektywno�ci, pozwoli³o zwiêk-
szyæ PKB per capita do poziomu 670 dolarów w 1976 roku5. Powo-
dowa³o to niestety coraz silniejsze protesty spo³eczne, poszerzone
wkrótce o ¿¹dania swobód politycznych. Punktem zwrotnym okaza³y
siê krwawe wydarzenia z maja 1980 w Kwangju6. Oficjalne statysty-
ki mówi³y o 240 zabitych, krytycy rz¹du byli zdania, ¿e liczba ofiar
siêgnê³a a¿ 20007.

W celu utrzymania kontroli pañstwa nad obywatelami stworzo-
no efektywnie dzia³aj¹cy system. W przeciwieñstwie do krajów za-
chodnich, gdzie zmiany wywo³ywa³y silne zwi¹zki zawodowe,
w Republice Koreañskiej nie istnia³a ¿adna centralna organizacja
zwi¹zkowa skupiaj¹ca ludzi, poniewa¿ ka¿dy zak³ad posiada³ w³a-
sne centrale obrony praw pracowniczych8. W 1987 roku odby³y siê
pierwsze wolne wybory, które przekszta³ci³y w pañstwo demokra-
tyczne istniej¹cy dotychczas system autorytarny.

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych potwierdzi³ s³uszno�æ koreañ-
skiej polityki gospodarczej. Przez blisko czterdzie�ci lat Republika
Koreañska nie by³a licz¹cym siê uczestnikiem spo³eczno�ci miêdzy-
narodowej. Mo¿na stwierdziæ, ¿e poza wag¹ wynikaj¹c¹ z roli geo-
strategicznej Pó³wyspu a wiêc i jej relacji z drugim pañstwem kore-
añskim KRL-D, ogranicza³a siê do roli wiernego sojusznika Stanów
Zjednoczonych. Podczas �jesieni ludów� w Europie �rodkowo-Wschod-
niej w 1989 roku nast¹pi³ zwrot w polityce zagranicznej pañstw
podporz¹dkowanych dominacji ZSRR i d¹¿enie do normalizacji sto-
sunków z Kore¹ Po³udniow¹. Obok czynników geopolitycznych g³ów-

5 D. Kang, P. Chamberlin, A History of U.S.-ROK Relations to 2002, [w:]
Strategy and sentiment: Southb Korea views of the Unitek States and The U.S.-ROK
alliance, http://www.csis.org/media/csis/pubs/0406mitchell.pdf.

6 Wydarzenia z maja 1980 r. s¹ jednym z najczarniejszych rozdzia³ów
w historii Korei Po³udniowej, w trakcie protestów przeciwko autorytarnej w³a-
dzy, st³umionych przez wojsko, zginê³o oko³o 2000 osób. W.M. Drennan, North
Korea�s non-military threats, �East Asia�, Summer 2003, s. 56.

7 D. Kang, P. Chamberlin, op. cit.
8 G. Cucullu, Separated at birth How North Korea became the evil twin,

Connecticut 2004, s. 159.
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nym motywem tak diametralnej zmiany podej�cia by³a mo¿liwa wspó³-
praca gospodarcza z szybko rozwijaj¹c¹ siê Republik¹. Za Europ¹
�rodkowo-Wschodni¹ pod¹¿a³y Moskwa i Pekin. W ten sposób nie
uznawany dotychczas �parias Azji Wschodniej� nawi¹za³ szerokie
kontakty z ZSRR i ChRL. Po³udnie, z roli �psa ³añcuchowego ame-
rykañskiego imperializmu� sta³o siê wa¿nym partnerem dwóch
mocarstw komunistycznych ZSRR i ChRL.

Gospodarka globalna kieruje siê pewnymi fazami, bardzo szybki
rozwój jest mo¿liwy tylko dziêki nieustannym reformom. Z uwagi na
brak surowców naturalnych Korea skupi³a siê na budowaniu tzw.
przemys³u lekkiego oraz elektronicznego. Osi¹gniêty sukces opiera³
siê na trzech filarach: amerykañskich u³atwieniach w wymianie
handlowej, cofniêtych w latach osiemdziesi¹tych, autorytarnym sys-
temie politycznym, który pozwoli³ zbudowaæ bazê i przemys³owych
gigantach korzystaj¹cych ze wsparcia pañstwa. Czebole (cheabol)
takie jak Hyundai (Nowoczesny), Samsung (Trzy Gwiazdy), Daewoo
(Wielka Grupa), Kumsong (Z³ota Gwiazda), Ssangyong (Para Smo-
ków), Kumho (Z³oty Dom) doskonale funkcjonowa³y na podstawie
modelu stworzonego przez rz¹d Parka: przywoziæ surowce, których
Korea niewiele posiada, produkowaæ z nich gotowe produkty przy
pomocy taniej si³y roboczej, eksportowaæ je do zagranicznych konsu-
mentów p³ac¹cych tward¹ walut¹, wykorzystywan¹ pó�niej do inwe-
stycji w si³y wytwórcze, dokonywaæ ekspansji na inne obszary
i budowaæ, budowaæ, budowaæ9.

System, który pozwoli³ zbudowaæ potêgê docenion¹ przyznaniem
Republice Koreañskiej organizacji Olimpiady w Seulu w 1988 roku,
Mistrzostw �wiata w pi³ce no¿nej wspólnie z Japoni¹ w 2002 roku
oraz przyjêciem do OECD w 1996, nie przystawa³ ju¿ niestety do
warunków wspó³czesnych10 . Wielkie koreañskie czebole �ci�le po-

9 Ibidem, s. 158.
10 V.D. Cha, Japan�s grand strategy on the Korean Penisula: Optimistic

realism, [w:] H.D. Sokolski, Planning for peaceful Korea, s. 248, http://
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB65.pdf.
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wi¹zane z sektorem bankowym w bardzo istotny sposób przyczyni³y
siê do azjatyckiego kryzysu finansowego w 1997 roku. Utrzymanie
p³ynno�ci finansowej i reformy wymaga³y wsparcia z zagranicy
i spowodowa³y potrzebê do�æ znacznego zad³u¿enia. Przedstawiony
w 1998 roku projekt zak³ada³ podzielenie korporacji na mniejsze
jednostki i ich rezygnacjê z dzia³alno�ci w sektorach niegeneruj¹-
cych zysków.

W ostatnich latach notuje siê znaczny wzrost PKB (787,6 mld
USD)11 , inwestycji i wymiany handlowej (eksport 292,1 mld USD �
12 pozycja na �wiecie)12. Dokonuje tak¿e szeregu wielkich inwestycji
przede wszystkim w ChRL.

Równocze�nie ze wzrostem pozycji gospodarczej, powiêksza³a siê
rola odgrywana na arenie miêdzynarodowej. Republika Koreañska
nie powtarza³a b³êdów �polityki czekowej� Japonii. Wa¿nym elemen-
tem promocji Korei sta³y siê jej osi¹gniêcia na polu kultury, sztuki,
filmu, sportu oraz prawdziwa eksplozja zwi¹zana z rewolucj¹ infor-
matyczn¹, do której kraj ten wnosi znacz¹cy wk³ad.

Prawdziwym bogactwem Korei, który pozwoli³ jej osi¹gn¹æ obec-
n¹ pozycje nowoczesnego pañstwa, s¹ ludzie. Pracowici, wykszta³ce-
ni, kreatywni o ogromnym dynamizmie, umiej¹cy pracowaæ zespo³o-
wo, zafascynowani nowoczesn¹ technologi¹.

Kryzys gospodarczo-spo³eczny w KRL-D

Analizuj¹c swoisty fenomen, jakim we wspó³czesnym �wiecie
jest KRL-D nale¿y sobie uzmys³owiæ specyficzny charakter panuj¹-
cego w nim systemu bêd¹cego urzeczywistnieniem wizji Orwella.
Spo³eczeñstwo ma swojego boga, nazywanego Wielkim Przywódc¹,
Kim Ir Sena, i jego boskiego syna, Wspania³ego Przywódcê, Kim

11 Dane z roku 2006, �ród³o: http://www.worldbank.org/
12 Dane z roku 2006, �ród³o: http://www.wto.org/
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Jong Ila. Jest tak¿e �wiêta idea pe³nej samowystarczalno�ci i autar-
kii: d¿ucze.

Postaram siê przedstawiæ, w jaki sposób zosta³ zbudowany i jak
obecnie funkcjonuje system.

W 1945 roku, Kim Ir Sen zosta³ namaszczony na przywódcê
Korei Pó³nocnej przez ZSRR. J.W. Stalin, który osobi�cie zaaprobo-
wa³ jego kandydaturê, by³ przekonany o jego bezwzglêdnej wierno-
�ci. Biografia Wielkiego Przywódcy i jego rodziny w bardzo ma³ym
stopniu pokrywa siê z prawd¹ i jest a¿ do przesady przesi¹kniêta
akcentami �wiadcz¹cymi o jego bosko�ci.

Pomimo bardzo d³ugiej okupacji japoñskiej, Pó³wysep znajdowa³
siê w do�æ dobrej sytuacji gospodarczej. Wed³ug niektórych �róde³,
w okresie kolonializmu Tokio, nie spodziewaj¹c siê wyparcia z Korei,
zainwestowa³o znacznie wiêksze sumy w jej rozwój ni¿ pobra³o
w formie ró¿nych surowców. Wiele ga³êzi przemys³u Korei Pó³noc-
nej, w tym wydobywczy, hutniczy, chemiczny i przetwórczy, podob-
nie jak du¿a czê�æ linii kolejowych i dróg zosta³y zbudowane przez
Japoñczyków13. Sytuacjê re¿imu Kima Ir Sena poprawia³o dodatko-
wo ulokowanie wiêkszo�ci tych inwestycji w pó³nocnej czê�ci kraju.
Pó³wysep Koreañski ominê³y dzia³ania wojenne Drugiej Wojny �wia-
towej. Wykorzystuj¹c pomoc radzieckiego suwerena, Kim obsesyjnie
d¹¿y³ do spe³nienia swojego najwiêkszego marzenia, jakim by³o
zbrojne zjednoczenie kraju. W wyniku trwaj¹cej w latach 1950�1953
wojny koreañskiej � Pó³wysep zosta³ doszczêtnie zniszczony. O skali
tragedii najlepiej �wiadczy ilo�æ bomb zrzuconych przez Ameryka-
nów w czasie konfliktu, wiêksza ni¿ w okresie ca³ej Drugiej Wojny
�wiatowej.

Po zakoñczeniu wojny Korea Pó³nocna znalaz³a siê w ca³kowicie
nowej sytuacji. Z zapomnianego kraju na koñcu �wiata sta³a siê
nagle frontem pierwszego �gor¹cego konfliktu zimnej wojny�, awan-

13 K. Gawlikowski, E. Potocka, Korea: Do�wiadczenia i perspektywy, Toruñ
2002, s. 228.
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sowa³a tak¿e na strategicznego sojusznika dwóch mocarstw ChRL
i ZSRR. Dotychczasowa polityka wierno�ci wobec radzieckiego �wiel-
kiego brata� zosta³a zast¹piona przez balansowanie przez kolejne
czterdzie�ci lat pomiêdzy dwoma komunistycznymi sojusznikami.

Budowa kultu Kim Jong Ila rozpoczê³a siê w latach piêædziesi¹-
tych. Po wyeliminowaniu opozycji w Partii Pracy Korei zaczêto wcielaæ
w ¿ycie idee d¿ucze. Najprostsz¹ wyk³adni¹ pogl¹dów, które g³osi³a,
jest skrajnie posuniêta autarkia lub jak g³osi³y has³a poleganie na
samych sobie. Polityka ta poci¹gnê³a za sob¹ znaczne koszty ekono-
miczne:14 1) poleganie w stopniu minimalnym na zagranicznym
kapitale i technologii; 2) import utrzymywany na minimalnym pozio-
mie i ograniczany tylko do maszyn i towarów, które nie mog¹ byæ
wytworzone w kraju; 3) eksport nie by³ traktowany jako narzêdzie
rozwoju, lecz sposób op³acenia importu; 4) priorytet w alokacji ka-
pita³u ma wojsko, którego potrzeby nale¿y zapewniaæ w pierwszeñ-
stwie; 5) prywatna konsumpcja ograniczona do minimum.

Postêpuj¹c zgodnie z wzorcem p³yn¹cym z Moskwy, przeprowa-
dzono kolektywizacjê rolnictwa, zakoñczon¹ w pa�dzierniku 1958
roku15. Niemal¿e natychmiast odbi³o siê to na zmniejszeniu produk-
cji rolnej16.

Kolejna wielka �reforma� systemu zosta³a przeprowadzona
w latach sze�ædziesi¹tych. Rozpocz¹³ siê przyspieszony proces mili-
taryzacji kraju. W 1963 roku Kim og³osi³, ¿e KRL-D sta³a siê twier-
dz¹ nie do zdobycia17. W przeciwieñstwie do ChRL, która przenios³a
ca³y kompleks zbrojeniowy w trudno dostêpne rejony pó³nocno-
i po³udniowo-zachodnie pañstwa, KRL-D nie mia³a takiej mo¿liwo-

14 O. Kwan-Chi, The Impact of Socialist Economic Reforms on North Korea
versus Economic Interdependence, [w:] L. Chong-Sik, C. Se-Hee Yoo, North Ko-
rea in Transition, University of California at Berkley 1991, s. 106.

15 H. Kim, Unification�, s. 183.
16 J. Becker , Rogue Regime, Kim Jong Il and The Looming Threat of North

Korea, Oxford University Press 2005, s. 102.
17 Ibidem, s. 151.
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�ci, dlatego stworzy³a drug¹ podziemn¹ gospodarkê zatrudniaj¹c¹
500 tysiêcy ludzi w 134 podziemnych fabrykach18. �Bunkrowanie
spo³eczeñstwa� zbieg³o siê z ukoñczeniem reorganizacji systemu
obozów pracy przymusowej. Niestety wszelkie, informacje jakimi
dysponujemy, s¹ szacunkowe i niepe³ne. Liczba przetrzymywanych
tam wiê�niów waha siê pomiêdzy 200 tysi¹cami a 2 milionami. Za
najbardziej prawdopodobne uwa¿a siê analizy przedstawione przez
Davida Hawka. Wed³ug jego opinii istnieje sze�æ rodzajów obozów
pracy, w których przebywa do miliona skazanych19. Pomiêdzy kwiet-
niem 1967 a czerwcem 1970 roku ca³e spo³eczeñstwo zosta³o podzie-
lone na trzy g³ówne klasy, podzielone (zale¿nie od �ród³a) na 47 do
67 warstw. Kryterium podzia³u by³y pochodzenie, postawa spo³ecz-
na, zajmowane funkcje i posiadany maj¹tek przed 1947 rokiem.
Tylko cz³onkowie klasy pierwszej maj¹ prawo zamieszkiwaæ Phe-
nian, elit¹ w�ród nich jest 200-tysiêczna nomenklatura.

Podstaw panuj¹cego w Korei systemu wzajemnej kontroli nale-
¿y zdecydowanie szukaæ w rozwi¹zaniach funkcjonuj¹cych od
II w. p.n.e. Za ciekawostkê mo¿na uznaæ fakt, i¿ nawet wówczas
chiñski system odpowiedzialno�ci rodzinnej (bãojiã  ) zosta³ zmo-
dyfikowany w celu utrzymania �ci�lejszej kontroli i zamiast 10 ro-
dzin, tworzy³o go zaledwie 520.

W latach siedemdziesi¹tych widz¹c nieskuteczno�æ prowadzonej
polityki, Korea Pó³nocna postanowi³a wykorzystaæ mo¿liwo�ci, jakie
dawa³y, udzielane wtedy chêtnie, zagraniczne kredyty. Pomiêdzy 1972
a 1975 rokiem re¿im Kima zakupi³ towary o ³¹cznej warto�ci
1,2 miliarda dolarów, z czego ponad 700 milionów zosta³o wydanych
w pañstwach zachodnich21. Sp³ata zobowi¹zañ mia³a odbyæ siê do-

18 Ibidem, s. 107.
19 Szerzej: D. Hawk, The Hidden Gulag Exposing North Korea�s Prison

Camps Prisoners�, www.hrnk.org/HiddenGulag.pdf.
20 Ibidem, s. 75.
21 S.S. Kim, North Korea and the Non-Communist World: The Quest for

National Identity, [w:] North Korea in Transition, pod red. L. Chong-Sik, C. Se-
Hee Yoo, University of California at Berkley 1991, s. 34.
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stawami towarów koreañskich. Okaza³o siê to niemo¿liwe z powodu
zbyt niskiej jako�ci oferowanych produktów.

W 1977 roku Korea Pó³nocna jako pierwsze pañstwo og³osi³a
osi¹gniêcie etapu rozwiniêtego socjalizmu � pozwalaj¹cego na przej-
�cie do spo³eczeñstwa komunistycznego22. W 1978 roku pobudzona
kredytami z Zachodu gospodarka osi¹gnê³a, najwy¿szy poziom (PKB
per capita oceniany na poziomie 1200�1900 dolarów23 ).

W po³owie lat osiemdziesi¹tych uczyniono kolejne kroki maj¹ce
na celu o¿ywienie rozwoju gospodarczego. W 1984 roku podjêto
rozmowy w sprawie tworzenia spó³ek, joint-venture z udzia³em ob-
cego kapita³u. Efekt by³ oczywisty, nie dokonuj¹c praktycznie ¿ad-
nych zmian w systemie prawnym, do 1988 roku powsta³o ich zale-
dwie 23 a 17 spo�ród nich by³o joint venture w kooperacji z Kore-
añczykami zamieszkuj¹cymi w Japonii zwi¹zanymi z re¿imem pó³-
nocnokoreañskim24.

Po sukcesie seulskich Igrzysk Azjatyckich w 1986 roku i Olim-
piady 1988 roku Pó³noc podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu przyæmie-
nie osi¹gniêæ rywala z Po³udnia. Zorganizowane pomiêdzy 1�8 lipca
1989 roku w Phenianie Miêdzynarodowe Igrzyska Przyja�ni koszto-
wa³y a¿ 8,7 miliarda dolarów. Zgodnie z ideologi¹ �wiêksze jest lep-
sze a najwiêksze najlepsze� stworzono monumentalne budowle maj¹ce
s³awiæ wielko�æ KRL-D i jej przywódcy. Nie s³u¿y³o to poprawie
pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej kraju. Ówczesne zad³u¿enie
KRL-D oceniano na ok. 5 miliardów dolarów25.

Od po³owy lat osiemdziesi¹tych Korea Pó³nocna zintensyfikowa-
³a rozbudowê swego potencja³u militarnego. Kontrakty podpisane
z ZSRR na dostawê nowoczesnego uzbrojenia zosta³y dodatkowe

22 J. Becker, op. cit., s. 132.
23 J. Bayer, W. J. Dziak, Korea Chiny Przyja�ñ i Wspó³praca, Rywalizacja

i Konflikt, Tom 2, Gospodarka i granice, Warszawa 2006, s. 8.
24 O. Kwan-Chi, The Impact�, s. 105.
25 S.S. Kim, North Korea�, s. 34.
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powiêkszone o alokacje skromnych �rodków, jakimi dysponowa³ kraj,
w sektor wojskowy. Polityka militaryzacji nie uleg³a zmianie na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych po wycofaniu pomocy radzieckiej.
Pomimo zwiêkszonej wsparcia gospodarczego ze strony ChRL, utrzy-
mana struktura wydatków prowadzi³a w oczywisty sposób do kryzy-
su26. Okres ten wi¹za³ siê z rodzinn¹ sukcesj¹ w³adzy i �mierci¹
Kim Ir Sena27.

Przejêcie w³adzy przez namaszczonego na pocz¹tku lat siedem-
dziesi¹tych Kim Jong Ila poprzedzi³a trzyletnia ¿a³oba. Wokó³ pyta-
nia, kto naprawdê rz¹dzi w KRL-D, trwaj¹ dyskusje ekspertów, ale
pozostaj¹ one hipotezami nie opartymi na wiarygodnych �ród³ach.
Wskazuje siê na dwa scenariusze: pierwszy bardziej prawdopodobny
to dominuj¹ca rola Kim Jong Ila i kontrola nad armi¹ przy utrzy-
maniu jej wp³ywów i bardzo wysokiego bud¿etu wojskowego. Tak¹
opiniê wyra¿aj¹ chiñscy eksperci. Wed³ug drugiej, Kim jest mario-
netk¹ w rêkach wojskowych.

W 1995 roku do opinii �wiatowej przedosta³y siê informacje
o klêsce porównywalnej tylko z chiñskim wielkim g³odem z koñca
lat piêædziesi¹tych po za³amaniu �wielkiego skoku�. Zdaniem Lee
Min-bok, eksperta w sprawie rolnictwa w KRL-D, zaobserwowa³ on
pierwsze przypadki �mierci z g³odu na prowincji ju¿ w 1987 roku28.
Od 1990 roku oficjalnie propagowano dwa posi³ki dziennie. �cis³e
racjonowanie zrywno�ci wprowadzono ju¿ w 1992 roku, a 1994 prze-

26 J. Cheng Yu-shek [w:] S.S. Kim, L. Tai Hwan, China and the Korean
situation: The challenge of Pyongyang�s brinkmanship, �East Asia� Winter 2003,
s. 64.

27 Przez pewien okres uda³o siê ukrywaæ rozmiary tragedii, kieruj¹c uwagê
na wydarzenia zwi¹zane z sukcesj¹ w³adzy. W�ród relacji dotycz¹cych �mierci
Wielkiego Przywódcy w 1994 czêsto powtarza siê rola, jak¹ odegra³ w niej Drogi
Przywódca. Podobno najwierniejszy uczeñ Stalina, pragn¹cy pod koniec swojego
¿ycia doprowadziæ do porozumienia z Po³udniem podzieli³ los przywódcy ZSRR.
W ostatnich chwilach ¿ycia delfin zabroni³ udzielania mu pomocy, a �wiadkowie
tych wydarzeñ ochroniarze i lekarze mieli zginêli wkrótce w dwóch tajemni-
czych katastrofach helikopterów. S¹ to jednak relacje niepotwierdzone.

28 Ibidem, s. 101; K. Gawlikowski, E. Potocka, op. cit., s 230.
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rwano przydzielanie ry¿u. Przetrwanie umo¿liwi³a tzw. ¿ywno�æ al-
ternatywna, dzienny przydzia³ sk³ada³ siê w 40% ze zbo¿a a w 60%
ze zmielonej kory i jadalnych li�ci29.

W 1994 roku, gdy rozpoczê³a siê klêska g³odu, Korea Po³udnio-
wa i Japonia s¹dzi³y ze kierownictwo KRL-D pragnie w ten sposób
wy³udziæ kolejna pomoc. Niektórzy eksperci po³udniowokoreañscy
uwa¿ali ponadto, ¿e po �mierci Kima w 1994 roku, KRL-D znalaz³a
siê na skraju za³amania i wszelka pomoc jedynie przed³u¿y jej ago-
niê30 Po klêsce powodzi Koreañczycy oficjalnie zwrócili siê o pomoc
z zagranicy, która nawet w szczytowych momentach kryzysu nie
przekracza³a 25% konsumpcji. Najgorsza sytuacja panowa³a pomiê-
dzy 1998 a 1999 rokiem, kiedy obni¿ono przydzia³y z 300g do zale-
dwie 200g dziennie31. Przed okresem g³odu, dzienna racja ¿ywno-
�ciowa wynosi³a 700 gram32. Wiele osób w poszukiwaniu ¿ywno�ci
próbowa³o przedostaæ siê do Chin. Uciekinierzy byli odsy³ani a gra-
nica zosta³a zamkniêta przez Chiñczyków.

W maju 1999 roku rzecznik w³adz w Phenianie Jou In Chan po
raz pierwszy oficjalnie wypowiedzia³ siê w tej kwestii. Stwierdzi³ ze
klêska lat 1995�1998 poci¹gnê³a 220 tys. ofiar, wed³ug statystyk
opartych na oficjalnych spisach ludno�ci mo¿na wnioskowaæ ze ofiar
by³o w rzeczywisto�ci 2,5 miliona33. Dane przedstawione w raporcie
Amnesty International ze stycznia 2004 mówi¹ o liczbie oscyluj¹cej
w przedziale 220 tysiêcy � 2,3 miliona zmar³ych.

W 2002 roku PKB zmniejszy³ siê do zaledwie 714 dolarów na
osobê34 . W tej sytuacji przywódcom KRL-D pozosta³y ju¿ tylko dwa
wyj�cia stopniowo podj¹æ reformy i otworzyæ siê na �wiat na wzór
chiñski lub trwaæ w niezmienionej postaci licz¹c na ewentualn¹

30 J. Becker, op. cit., s. 26.
31 Human Wright Report 2005, s. 13, www.hrnk.org/hunger/hungerRe-

port05.pdf.
32 E. Potocka, op. cit., s 230.
33 J. Becker, op. cit., s. 29.
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pomoc z zewn¹trz. Wbrew logice zak³adaj¹cej od�rodkowe ruchy
prowadz¹ce do rozpadu pañstwa, system zbudowany na totalnej in-
doktrynacji przy pomocy pe³nej kontroli, szczelnego zamkniêcia od
zewnêtrznego �wiata okaza³ siê stabilny. W analizie wywiadów Sta-
nów Zjednoczonych i Republiki Koreañskiej przeprowadzonej w 2000
roku mówi¹cej o tym, ¿e re¿im przetrwa, co najmniej do 2015 roku35.

W lipcu 2002 oficjalnie og³oszono z³agodzenie sztywnego kursu
gospodarczego. W jego ramach zezwolono na handel podstawowymi
towarami i produkcjê rolnicz¹ w na ma³ych dzia³kach. Ponadto uwol-
niono ceny, ograniczaj¹c w ten sposób spekulacjê36. Rozpoczêto tak-
¿e wspó³pracê z innymi pañstwami w tworzonych specjalnych stre-
fach ekonomicznych.

W pa�dzierniku 2005 roku wszelkie gesty liberalizacyjne zosta³y
cofniête. Najprawdopodobniej re¿im obawia³ siê, ¿e odej�cie od g³ów-
nego mechanizmu kontroli, jakim by³o racjonowanie ¿ywno�ci mo¿e
siê przyczyniæ do jego upadku. Decyzja o zakazie wszelkich praktyk
liberalnych ominê³a na szczê�cie specjalne strefy ekonomiczne. Pierw-
sza z nich powsta³a jeszcze w latach osiemdziesi¹tych przy granicy
chiñsko-po³nocnokoreañsko-radzieckiej. Jedynym osi¹gniêciem stre-
fy Tumen by³y inwestycje chiñskie maj¹ce u³atwiæ transport towa-
rów. Kolejna strefa Nadzin-Sonbong powsta³a w 1991 roku. Pierw-
sze inwestycje pochodz¹ce z Chin pojawi³y siê dopiero na pocz¹tku
XXI wieku. Najnowszym projektem jest strefa Sinuju utworzona
12 wrze�nia 2002 decyzj¹ Najwy¿szego Zgromadzenia Ludowego.
Dotychczas najwiêkszym osi¹gniêciem wydaje siê inwestycja po³u-
dniowokoreañska w po³o¿on¹ zaledwie 12 kilometrów od Panmun-
dzonu strefê rozwoju gospodarczego Kaesong. Tylko w 2004 roku
zainwestowano w ni¹ 180 milionów dolarów37.

34 J. Bayer , W.J. Dziak, op.cit., s. 9.
35 S.S. Kim, L. Tai Hwan, North Korea and Northeast Asia, Oxford 2002, s. 3.
36 Szerzej: C.D. Hale, Real reform in North Korea? The Aftermath of the

Economic Measures, �Asian Survey�, vol. 45, Issue 6, July 2002, s. 825.
37 J. Bayer, W.J. Dziak, Korea Chiny Przyja�ñ i Wspó³praca, Rywalizacja

i Konflikt, Tom 2..., op. cit., s. 66, 72, 73.
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Analizuj¹c sytuacje gospodarcz¹ na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat mo¿na dostrzec jednak pewne symptomy poprawy. Spadek
warto�ci PKB notowany pomiêdzy 1990 a 1998 rokiem zosta³
w latach 1999�2002 zast¹piony niewielkim aczkolwiek stabilnym
wzrostem.38  Po rozpoczêciu kryzysu atomowego w 2002 roku i po-
moc Zachodu zosta³a ograniczona do �ci�le humanitarnej. W chwili
obecnej KRL-D nie posiada zbyt wielu mo¿liwo�ci rozwoju. Phenian
nie mo¿e wyzwoliæ siê ze swoistego Paragrafu 22: Sukcesywna stra-
tegia eksportowa nie jest mo¿liwa bez znacznego importu nowocze-
snych technologii, który nie mo¿e byæ mo¿liwy bez kredytów w twardej
walucie, które nie mo¿na uzyskaæ dopóki nie ureguluje siê dawnych
zobowi¹zañ przy pomocy sukcesywnego eksportu i ko³o siê zamy-
ka39. Sytuacjê utrudnia dodatkowo d³ug, który w 1999 roku wzrós³
a¿ do 11 miliardów dolarów40.

Badaj¹c niezwykle zjawisko, jakim jest Korea Pó³nocna, trudno
momentami nie okazywaæ zaskoczenia jak bardzo to pañstwo ró¿ni
siê od innych uczestników stosunków miêdzynarodowych. Jego przy-
wódcy staraj¹ siê uzyskaæ dodatkowe �ród³a finansowania przez
sprzeda¿ narkotyków, produkcjê fa³szywych dolarów i przekazywa-
nie technologii rakietowych do pañstw stanowi¹cych zagro¿enie41.
Jednostka tak nieprzewidywalna, ¿e najlepiej chyba, podsumowuje
j¹ stwierdzenie Gordona Cucullu: jak mo¿na zaufaæ krajowi, który
uczy w³asnych obywateli, ¿e pierwszym cz³owiekiem na Ksiê¿ycu
by³ kosmonauta radziecki42.

Uwa¿am, ¿e Korea przetrwa jeszcze pewien okres, lecz bez daleko
posuniêtych reform wewnêtrznych jej upadek to tylko kwestia czasu.

38 C. Young Chul, North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and �Silli
(Practical) Socialism�, �Pacific Affairs�, Summer 2004, vol. 77, no. 2, s. 294.

39 S. S. Kim, L. Tai Hwan,  North Korea�, s. 37.
40 O. Kongdan, R.C. Hassig, The North Korean military as a security thre-

at, East Asia / Summer 2003, s. 287�309, s. 297.
41 R. Midkiff, U.S regional strategy for North Korea, http://www.strategic-

studiesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil198.pdf
42 G. Cucullu, op. cit., s. 1.
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Rozmowy sze�ciostronne jako droga
do tworzenia regionalnego systemu bezpieczeñstwa

zbiorowego w Azji Pó³nocno-Wschodniej

Przebieg rozmów sze�ciostronnych

Rozmowy sze�ciostronne to jeden z najbardziej interesuj¹cych
procesów negocjacyjnych na pocz¹tku XXI wieku. Uczestnicz¹
w nich obok Korei Pó³nocnej i Stanów Zjednoczonych � Chiny, Ja-
ponia i Rosja oraz Korea Po³udniowa.

System zbudowany w Korei Pó³nocnej nie jest w stanie funkcjo-
nowaæ bez zewnêtrznej pomocy. W okresie zimnej wojny przy ¿yciu
podtrzymywa³a go rywalizacja chiñsko-radziecka. Staraj¹c siê utrzy-
maæ pañstwo w niezmienionej postaci, kierownictwo KRL-D d¹¿y³o
do uzyskania niezbêdnych do przetrwania �rodków poprzez nieustan-
ne upominanie siê o wsparcie zagraniczne przede wszystkim od
Chiñczyków. Drugi sposób oparto na szanta¿u przy pomocy techno-
logii rakietowych i atomowych. Ustêpstwa uzyskane w ramach KEDO:
dostarczenie dwóch reaktorów na lekko wodê do 2003 roku, niewy-
konane w czasie ze wzglêdu na opó�nienia ze strony Japonii i Korei
Po³udniowej, obietnicy podpisania traktatu normalizuj¹cego stosunki
i wzajemne uznanie ze Stanami Zjednoczonymi równie¿ nie zrealizo-
wano do dzisiaj, Sprowokowa³y one przywódców KRL-D do szukania
kolejnej karty przetargowej43. W chwili, gdy Korea Pó³nocna prze-
¿ywa³a najciê¿sze chwile, postanowiono przehandlowaæ wstrzyma-
nie rozwoju i sprzeda¿y technologii rakietowych za zwiêkszenie
pomocy. Korea Pó³nocna wbrew intencj¹ zak³adaj¹cym uzyskanie
dodatkowych towarów przeliczy³a siê powoduj¹c na krótki okres
w 1999 roku ograniczenie dotychczasowych dostaw. Kolejny kryzys
w 2002 roku wymusza³ ponowne rozpatrzenie zagadnieñ rozwi¹za-
nych ju¿ w 1994 roku przy pomocy KEDO44.

43 V. Cha, D. Kang, The Debate over North Korea, �Political Science Quar-
terly� 2004, vol. 119, no. 2. s. 239.

44 Ibidem, s. 244.
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Postawa KRL-D zosta³a w dosadny sposób przedstawiona przez
Eric A. McVadona: �Korea Pó³nocna posiada inny styl dyplomatycz-
ny. Potrzebuje kryzysów, aby przyci¹gn¹æ uwagê Amerykanów�45.
Re¿im, Kim Jong Ila uchodzi za wyj¹tkowo nieprzewidywalny na-
wet dla najbli¿szego sojusznika ChRL. Chiñczycy okre�laj¹c KRL-D
pos³uguj¹ siê do�æ wymownymi powiedzeniami takimi jak: �S³odki
w s³owach, podstêpny w czynach� (koumìfùjiàn  ). Mia³o to
oznaczaæ tyle, ¿e Phenian mówi to, co Pekin chcia³by us³yszeæ, aby
uzyskaæ pomoc, ale s¹ to deklaracje ca³kowicie nieszczere. Inne po-
wiedzenie (liãngmiànsândâo ) jest natomiast t³umaczone jako:
�miecz ma dwa ostrza, ale niekiedy okazuje siê, i¿ posiada trzecie
ukryte�. Oznacza to tyle, i¿ partner jest przebieg³y i pozbawiony
honoru, i nie mo¿na mu ufaæ � to jest w³a�nie to trzecie ostrze46.

Na pocz¹tku 2002 roku, Korea Pó³nocna zosta³a zaliczona przez
prezydenta G. W. Busha do do tzw. �osi z³a�. Jesieni¹ 2002 roku
negocjatorzy KRL-D ujawnili, ¿e Phenian kontynuuje program bu-
dowy broni atomowej, naruszaj¹c porozumienie z 1994 roku. Kolej-
ny rok to wyj�cie, z MAEA i uk³adu o nieproliferacji broni j¹drowej.
Od samego pocz¹tku ChRL opowiada³ siê za rozwi¹zaniem tego pro-
blemu drog¹ negocjacji, studz¹c wojenne zamiary Stanów Zjedno-
czonych, przekonuj¹c Waszyngton, ¿e tylko �dialog a nie presja�
i gro�by prewencyjnego uderzenia mo¿e rozwi¹zaæ ten dylemat47.
Chiny sprzeciwia³y siê nuklearyzacji Pó³wyspu. We wspólnej dekla-
racji rosyjsko-chiñskiej z 2 grudnia 2002 roku stanowisko obu stron
sformu³owano nastêpuj¹co: �Strony uwa¿aj¹, ¿e dla losów pokoju
i bezpieczeñstwa w Azji Pó³nocnej-Wschodniej wa¿nym pozostaje
zapewnienie bezatomowego statusu Pó³wyspu Koreañskiego i re¿imu

45 E.A. McVadon, China�s goals and strategies for the Korean Peninsula, w:
H.D. Sokolski, Planning for a peaceful Korea, http://www.strategicstudiesinsti-
tute.army.mil/pdffiles/PUB65.pdf.

46 http://www.nautilus.org/fora/security/0510A_Takahashi.html.
47 Y. Xiaoxiong, China�s Korean Policy: From �One Korea� to �Two Koreas�,

�Asian Affairs� 2001.
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nierozprzestrzeniania broni masowego ra¿enia. W tym kontek�cie
podkre�laj¹ niezwyk³¹ wagê normalizacji stosunków miêdzy USA
a KRL-D, opartej na konsekwentnym wype³nianiu wcze�niej przy-
jêtych zobowi¹zañ, w³¹czaj¹c w to Porozumienie Czterostronne
z 1994 roku oraz konstruktywnym równoprawnym dialogu s³u¿¹-
cym uregulowaniu kwestii bêd¹cych przedmiotem wzajemnego za-
niepokojenia�48.

Pierwsza propozycja Stanów Zjednoczonych przedstawiona przez
sekretarza stanu Colina Powella zak³ada³a rozmowy piêciostronne
bez udzia³u Rosji. Inicjatorem spotkania mia³aby byæ strona chiñska,
najbli¿szy sojusznik KRL-D49. Najwiêkszym beneficjentem rozpoczê-
cia rozmów by³y Chiny. S³owo kryzys w jêzyku chiñskim sk³ada siê
z dwóch znaków wei � niebezpieczeñstwo i ji � okazja (wçijî )50.

ChRL w czasie ca³ych negocjacji stara³a siê promowaæ swoje
trzy g³ówne cele: denuklearyzacje Pó³wyspu, utrzymania status quo,
obawy przed upadkiem KRL-D51 i akcentowania swojej konstruk-
tywnej postawy w rozmowach. Dodatkowym bod�cem poza zapew-
nieniem pokojowego otoczenia by³a zbli¿aj¹ca siê Olimpiada w Pe-
kinie w 2008 roku52 .

I tura rozmów 27 sierpnia � 29 sierpnia 2003 roku � Nie
osi¹gniêto ¿adnego porozumienia poza zgod¹ na kontynuowaniem
rozmów.

48 J. Rowiñski, Pó³wysep Koreañski w polityce Chin - stosunki z pañstwami
koreañskimi, [w:] Azja Wschodnia na prze³omie XX i XXI wieku: Stosunki miêdzy-
narodowe i gospodarcze, (red.) K.Gawlikowski, M. £awacz, Warszawa 2004, s. 49.

49 S. E. Kerchner, The six-party talks, the right solution to the Democratic
People�s Republic of Korea nuclear weapons program, http://www.strategicstu-
diesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil148.pdf.

50 W.A. Callahan, Nationalism, Civilization and Transnational Relations:
the discourse of Greater China, �Journal of Contemporary China� May 2005,
vol. 14 no. 43, s. 272.

51 Y. Xintian, China and Northeast Asian Regional Security Cooperation,
�Asia-Pacific Review�, Vol. 12, No. 2, 2005.

52 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?no=308922
&rel_no=1
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II tura rozmów 25 lutego � 28 lutego 2004 roku � Opraco-
wano zasady pokojowej wspó³pracy uczestnicz¹cych pañstw oraz
sposoby rozwi¹zywania kryzysów. W dalszym ci¹gu dyskutowano
o denuklearyzacji Pó³wyspu.

III tura rozmów 23 czerwca � 25 czerwca 2004 � Dyskuto-
wano o potwierdzeniu bezatomowego statusu Pó³wyspu oraz meto-
dach weryfikacji porozumienia. Niespe³nienie ¿¹dañ KRL-D zaowo-
cowa³o wywo³aniem przez Phenian kolejnego kryzysu. W czasie
przerwy pomiêdzy kolejnymi rozmowami, KRL-D postanowi³a wzmoc-
niæ swoj¹ pozycje przetargow¹ og³aszaj¹c 10 lutego 2005 roku, i¿
posiada broñ atomow¹. Jednocze�nie na czas nieokre�lony zawiesza-
³a rozmowy53.

IV tura rozmów 26 lipca � 7 sierpnia 2005
Pierwsza faza � Stany Zjednoczone i Korea Pó³nocna nie do-

sz³y do porozumienia w kwestii pokojowego zaprzestania programu
wojskowego i wykorzystania energii atomowej, rozmowy zosta³y
zawieszone na trzy tygodnie, w tym czasie odbywa³ siê szczyt ARF.

Druga faza 13 wrze�nia � 19 wrzesnia 2005 � Korea Pó³noc-
na zgodzi³a siê zaprzestaæ kontynuacji badañ i budowy broni atomo-
wej, powróciæ do NPT tak szybko jak to mo¿liwe. Pañstwa � strony,
zagwarantowa³y KRL-D prawo do pokojowego wykorzystywania
energii atomowej. Stany Zjednoczone potwierdzi³y, ¿e nie maj¹ za-
miaru zaatakowaæ Korei Pó³nocnej i nie posiadaj¹ broni atomowej
na terenie Republiki Koreañskiej. Japonia i Stany Zjednoczone zobo-
wi¹za³y siê ponadto do uregulowania problemów spornych z KRL-D.
Wszyscy uczestnicy rozmów zgodzili siê promowaæ wzajemn¹ wspó³-
pracê gospodarcz¹.

Po zakoñczeniu IV tury rozmów Stany Zjednoczone postanowi³y
w ge�cie dobrej woli odmroziæ konta pó³nocnokoreañskie w Macao,
które po uzyskaniu zgody ChRL uda³o siê �zamroziæ�. S¹ to praw-
dopodobnie prywatne zasoby Kim Jing Ila o warto�ci 24 milionów

53 X. Liping, The Korean Factor in China�s Policy Toward East Asia and
the United States, �American Foreign Policy Interests�, Vol. 27, 2005, s. 245.
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dolarów54. Bardzo istotne okaza³o siê wsparcie chiñskie, konieczne
do przeprowadzenia tej operacji.

V tura rozmów 9 listopada � 11 listopada 2005
Pierwsza faza � nie wypracowano ¿adnych nowych porozu-

mieñ.
W kwietniu Korea Pó³nocna obieca³a wznowiæ rozmowy, je�li

Amerykanie odblokuj¹ konta w Makao. Odpowied� amerykañska
mówi³a o rozdzieleniu kwestii finansowych od rokowañ w sprawie
rozbrojenia. Narastaj¹ca frustracja spowodowa³a przeprowadzenie
przez Kima, 5 lipca 2006 roku, próbnego startu nowej rakiety dale-
kiego zasiêgu Taepodong-2. Po jej fiasku w celu zatarcia z³ego wra-
¿enia postanowiono wystrzeliæ jeszcze kilka rakiet Nodong55.

Korea Pó³nocna ponownie zaszokowa³a uczestników rozmów
9 pa�dziernika 2006 roku przeprowadzeniem pierwszej próbnej eks-
plozji materia³u atomowego. Najbli¿szy sojusznik ChRL zosta³ poin-
formowany o te�cie zaledwie dwadzie�cia minut przed jego przepro-
wadzeniem. Doprowadzi³o to do gwa³townego och³odzenia wzajem-
nych stosunków do poziomu z roku 1992, kiedy ChRL nawi¹zywa³a
stosunki dyplomatyczne z Republik¹ Koreañsk¹56. Nale¿y tak¿e
wspomnieæ o tym, ¿e by³o to przed wizyt¹ w Phenianie 19 pa�dzier-
nika 2006 radcy stanu Tang Jiaxuan, w charakterze specjalnego
przedstawiciela, przewodnicz¹cego ChRL Hu Jintao, który przepro-
wadzi³ konsultacje z przywódcami w Waszyngtonie i Moskwie. Pod-
czas spotkania z Kimem us³ysza³, ¿e re¿im nie planuje kolejnych
testów. Gospodarz stwierdzi³ jednocze�nie, i¿ s¹ one jednak mo¿liwe
w przypadku utrzymania w mocy sankcji Rady Bezpieczeñstwa
na³o¿onych na KRL-D 14 pa�dziernika 2006 roku. W odpowiedzi na

54 http://times.hankooki.com/lpage/nation/200703/kt2007030918492310
510.htm.

55 D.G. Gross, U.S.-Korea Relations: North Korea Rolls the Dice and Con-
ducts Missile Tests, http://www.csis.org/media/csis/pubs/0603qus_korea.pdf.

56 http://www.koreaherald.co.kr/SITE/data/html_dir/2006/10/26/200610260
049.asp.
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koreañsk¹ próbê atomow¹ Rada Bezpieczeñstwa Narodów Zjedno-
czonych zatwierdzi³a rezolucjê 1718 nak³adaj¹c¹ sankcjê obejmuj¹c¹
sprzeda¿ i transfer: technologii wojskowych, rakietowych oraz zaka-
zuj¹c¹ sprowadzania luksusowych towarów. Zarówno ChRL jak
i Rosja, popar³y rezolucje.

Pomimo utrzymywania twardego kursu przez administracjê
G. W. Busha, 19 listopada 2006 roku, ChRL odblokowa³a konta
koreañskie w Makao57. Chiny od chwili na³o¿enia sankcji wyra¿a³y
pogl¹d, ¿e uniemo¿liwi¹ one osi¹gniêcie porozumienia58.

Druga faza 18 grudnia � 22 grudnia 2006 roku
Strony powtórzy³y wynegocjowane wcze�niej porozumienia cz¹st-

kowe, przeprowadzono szereg rozmów bilateralnych, g³ównie pomiê-
dzy KRL-D a Stanami Zjednoczonymi. Przed kolejn¹ faz¹ pi¹tej tury
Korea Pó³nocna zaproponowa³a zamro¿enie programu atomowego
w zamian za dostawy paliw na poziomie porozumienia z KEDO.

Trzecia faza 8 lutego � 13 lutego 2007 � 13 lutego strony
przedstawi³y wspóln¹ deklaracjê. Zgodnie z wynegocjowanymi poro-
zumieniami Korea Pó³nocna wy³¹czy i zabezpieczy o�rodek nuklear-
ny w Yongbyon w zamian za dostawê piêædziesiêciu tysiêcy ton oleju
napêdowego. Nad realizacj¹ wype³nienia przez KRL-D porozumie-
nia bêdzie czuwaæ MAEA.

Strony uzgodni³y ponadto podjêcie kroków w celu budowania
wzajemnego zaufania i stabilizacji w rejonie Azji Pó³nocno-Wschod-
niej. Uzgodniono powstanie piêciu grup roboczych do spraw: denu-
klearyzacji Pó³wyspu Koreañskiego, normalizacji stosunków na li-
nii Stany Zjednoczone � Korea Pó³nocna oraz Japonia � KRL-D,
wspó³pracy gospodarczej i energetycznej oraz przedyskutowania
stworzenia Pó³nocnoazjatyckiego mechanizmu pokoju i bezpie-
czeñstwa.

57 D.G. Gross, U.S.-Korea Relations: North Korea�, op. cit.
58 S. Snyder, China-Korea Relations: Political Fallout from North Korea�s

Nuclear Test, http://www.csis.org/media/csis/pubs/0604qchina_korea.pdf.
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Chiny og³osi³y sukces rokowañ, nieco bardziej sceptycznie wypo-
wiadali siê przedstawiciele Japonii i Stanów Zjednoczonych, mó-
wi¹c, ¿e uczyniono kroki w dobrym kierunku, lecz przed nami wci¹¿
bardzo d³uga droga.

VI tura rozmów 19 marca � 22 marca 2007
Pierwsza faza 19 marca � 22 marca 2007 � Stany Zjednoczo-

ne og³osi³y odblokowanie wszystkich funduszy pó³nocnokoreañskich
znajduj¹cych siê w Makao.

Druga faza 27 wrze�nia � 30 wrze�nia 2007 �- Kryzys zosta³
czê�ciowo rozwi¹zany podczas drugiej fazy szóstej tury rozmów.
Przyjête rozwi¹zanie mo¿na uznaæ za sukces dyplomatyczny Korei
Pó³nocnej. W zamian za pomoc gospodarcz¹ KRL-D obieca³a wstrzy-
maæ program atomowy oraz nie dokonywaæ proliferacji materia³ów
ani technologii atomowych59, zachowa³a jednak wyprodukowane
dotychczas g³owice. W tej sytuacji kluczowa kwestia denuklearyzacji
Pó³wyspu pozosta³a otwarta.

Instytucjonalizacja rozmów sze�ciostronnych

Struktury regionalne w Azji Pó³nocno-Wschodniej s¹ bardzo s³a-
be. Organizacja, która skupi³aby uczestników rozmów sze�ciostron-
nych stworzy³aby now¹ jako�æ w stosunkach regionalnych. Do tej
pory nie powsta³o ¿adne forum skupiaj¹ce pañstwa regionu. Wystê-
puj¹ce problemy starano siê rozwi¹zaæ bilateralnie b¹d� wykorzy-
stuj¹c do tego celu ARF.

Inicjatywa instytucjonalizacji rozmów sze�ciostronnych zosta³a
wysuniêta z najmniej spodziewanego kierunku. Od zakoñczenia zim-
nej wojny Chiny nie anga¿owa³y siê aktywnie w budowê struktur
miêdzynarodowych szczególnie w sferze bezpieczeñstwa, preferuj¹c
raczej zapewniaj¹ce im przewagê rozmowy bilateralne60.

59 http://www.state.gov/p/eap/rls/prs/2007/93212.htm.
60 C. Jaewoo, Is Institutionalization of the Six-Party Talks Possible?, �East

Asia�, Winter 2005, vol. 22, no. 4. s. 39.
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Chiñsk¹ ofertê nale¿y postrzegaæ z kilku punktów widzenia.
Pañstwo �rodka zmierza do jak szerszego uznania swojej pozycji
miêdzynarodowej, jako odpowiedzialnego mocarstwa, co jest mo¿li-
we tylko w przypadku konstruktywnego uczestnictwa w jak naj-
wiêkszej ilo�ci multilateralnych instytucji. Przyczyniaj¹c siê do po-
wstania jednej z nich Chiny studz¹ w pewien sposób obawy pañ-
stwach Azji Wschodniej o �chiñskim zagro¿eniu�. Kolejnym argu-
mentem wyja�niaj¹cym stanowisko ChRL jest chêæ szerszej wspó³-
pracy ze Stanami Zjednoczonymi mo¿liwa dziêki ich zaanga¿owaniu
w kryzys koreañski. Mo¿na tak¿e podejrzewaæ chêæ przesuniêcia
potrzeby porozumienia siê z Kore¹ Pó³nocn¹ na wiêksz¹ liczbê pañstw.
Pomimo odgrywania roli najbli¿szego sojusznika Phenianu, Pekin
kilkukrotnie zosta³y dotkniêty przez re¿im Kima zrywaj¹cy negocja-
cje. Pañstwo, które aspiruje do roli �wiatowego mocarstwa, nie mo¿e
pozwoliæ sobie na utratê twarzy w takich sytuacjach61.

Reasumuj¹c, powstanie organizacji zbudowanej na rozmowach
sze�ciostronnych po dekadach pustki instytucjonalnej stwarza szansê
zapewnienia bezpieczeñstwo w regionie. O potrzebie istnienia tego
typu forum s¹ przekonani wszyscy uczestnicy dotychczasowych
rozmów, z wyj¹tkiem Korei Pó³nocnej. Podobna propozycja przed-
stawiona kilka lat temu spotka³a siê z odmow¹ tak¿e Chin. Je�li
organizacja powstanie zdecydowanie bêdzie odgrywaæ wa¿n¹ rolê
w XXI wieku nazwanym ju¿ teraz �wiekiem Azji�, obecnie jej rola
skupia³aby siê tylko i wy³¹cznie na rozwi¹zywaniu kolejnych kry-
zysów pó³nocnokoreañskich.

Stosunki interkoreañskie i kwestia unifikacji Korei

Przez wiêkszo�æ okresu istnienia zorganizowanej pañstwowo�ci
Pó³wysep Koreañski pozostawa³ zjednoczony. Z wyj¹tkiem bardzo
krótkich okresów, od VII wieku naszej ery zawsze znajdowa³ siê pod

61 http://www.nautilus.org/fora/security/0510A_Takahashi.html.
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zwierzchno�ci¹ innego pañstwa. Przed zakoñczeniem drugiej wojny
�wiatowej zgodnie postanowiono stopniowo odbudowywaæ suweren-
ne pañstwo narodu koreañskiego. Polityka J. W. Stalina i stworze-
nie radzieckiej strefy wp³ywów na Pó³wyspie doprowadzi³o do po-
dzia³u kraju i powstania dwóch organizmów pañstwowych dalekich
od standardów demokratycznych. Od sze�ædziesiêciu lat na Pó³wy-
spie Koreañskim trwa konfrontacja dwóch planowanych ca³kowicie
sprzecznych koncepcji: na Pó³nocy, d¿ucze, czyli autarkii, izolacjoni-
zmu i poleganiu na w³asnych si³ach oraz propagowanym na Po³u-
dniu, saedaejuui, czyli otwarciu na �wiat, integracji z nim i wtapia-
niu w system wiêzi �wiatowych62.

Stosunki polityczne

Pañstwa koreañskie nie utrzymuj¹ ze sob¹ stosunków dyploma-
tycznych. Wszelkie oficjalne kontakty przez wiele lat odbywa³y siê
jedynie za po�rednictwem spotkañ w Panmund¿onie. Zgodnie z pra-
wem miêdzynarodowym wci¹¿ znajduj¹ siê w stanie wojny, ponie-
wa¿ jedynym dokumentem koñcz¹cym rozgrywaj¹c¹ siê w po³owie
XX wieku wojnê by³ rozejm i zawieszenie broni, po którym nie
wynegocjowano traktatu pokojowego.

Stosunki pomiêdzy pañstwami a¿ do pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych ogranicza³y siê jedynie do opisanych w dalszej czê�ci projek-
tów reunifikacyjnych i prób obalenia w³adz Po³udnia. Najbardziej
znanymi aktami terroru by³y: szturm na pa³ac prezydencki w 1968
roku, w kolejnej próbie przeprowadzonej w sierpniu 1974 roku zgi-
nê³a ¿ona przywódcy Republiki Koreañskiej63. W zamachu w Ran-

62 A. Kang, The Lens of Juche: Understanding the Reality of North Korean
Policymakers, �The Review of International Affairs�, Vol. 3, No. 1, Autumn
2003.

63 J. Becker , op. cit., s. 120.
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gunie, w pa�dzierniku 1983 roku, zginê³o natomiast 17 wysokich
urzêdników rz¹du Korei Po³udniowej64.

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych prezydent Roh Tae Wo przed-
stawi³ tzw. �pó³nocn¹ politykê�. Podczas podró¿y do Chin 27�30
wrze�nia 1992 roku wyja�ni³ swym rozmówcom, ¿e jej g³ównym
celem jest zbli¿enie z Kore¹ Pó³nocn¹ przez zbudowanie najpierw
bardzo dobrych stosunków z jej sojusznikami65.

Na pierwsze spotkanie premierów dwóch pañstw koreañskich
trzeba by³o czekaæ a¿ do 5 listopada 1990 roku. Historyczne znacze-
nie rozmów w Seulu polega³o na tym, ¿e delegacjom przewodniczyli
tak wysocy przedstawiciele obydwu pañstw. W 1991 roku po piêciu
spotkaniach, podpisano dwa dokumenty, które po dzieñ dzisiejszy
stanowi¹ formalnie traktatow¹ podstawê rozwijania wzajemnych sto-
sunków obu pañstw koreañskich. Pierwszy to Zasadniczy Uk³ad
o Pojednaniu, Nieagresji oraz Wymianie i Wspó³pracy (Basic Agre-
ement on Reconcilation, Non-aggresion, Exxhange and Cooperation)
podpisany 13 grudnia 1991 r., drugi to Wspólna Deklaracja o Denukle-
aryzacji Pó³wyspu Koreañskiego (Joint Declaration on Denucleariza-
tion of the Korean Penisula) podpisana 31 grudnia. Po ratyfikacji wesz³y
one w ¿ycie w styczniu 1992 roku. Ponadto 7 maja 1991 r. podpisano
Uk³ad o ustanowieniu oficerów ³¹cznikowych pó³nocnokoreañskich i
po³udniowokoreañskich oraz uk³ad o ustanowieniu Wspólnej Komisji
Wojskowej. Wynegocjowanie porozumieñ by³o poprzedzone wysi³kami
dyplomatycznymi ze strony ChRL pragn¹cej ustabilizowaæ status quo66.

Od samego pocz¹tku obydwie strony nie by³y w stanie uzgodniæ
procedur oraz mechanizmów wzajemnych konsultacji i inspekcji.
Korea Po³udniowa proponowa³a zasadê wzajemno�ci, podczas gdy
Korea Pó³nocna zasadê wzajemnego ograniczenia podejrzeñ, doma-

64 K.A. Park, L. Sung-Chull, Changes and Prospects in Inter-Korean Rela-
tions, �Asian Survey�, May 1992, vol. 32, no. 5, s. 429�447, s. 433.

65 H. Jia, Q. Zhuang, China�s Policy toward Korean Peninsula, �Asian Su-
rvey�, Vol. 32, No. 12. Dec. 1992, s. 1145.

66 J. Cheng Yu-Shek [w:] S.S. Kim, L. Tai Hwan, China�, s. 63.
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gaj¹c siê prawa tak¿e do kontroli amerykañskich instalacji nuklear-
nych. Taktyka KRL-D sprowadza³a siê w istocie rzeczy do ogranicza-
nia kontroli u siebie tylko do wybranych, niemaj¹cych znaczenia
wojskowego, instalacji nuklearnych. W grudniu 1992 roku kolejne
konsultacje koreañskie na ten temat zakoñczy³y siê fiaskiem, a w
1993 Korea Pó³nocna, wykorzystuj¹c jako pretekst przeprowadzanie
rutynowych æwiczeñ wojskowych Republiki Korei i USA, wycofa³a
siê jednostronnie z wszelkich rozmów w ramach Wspólnego Komi-
tetu Kontroli Nuklearnej. W marcu 1993 roku Korea Pó³nocna zawie-
si³a swe cz³onkostwo w Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
nie chc¹c poddaæ siê kontroli tej organizacji.

Wywo³any w ten sposób kryzys prze³o¿y³ siê na kontakty w celu
uzyskania porozumienia.

W obliczu trudno�ci dialogu dwóch pañstw koreañskich pojawi³a
siê nowa koncepcja ich prowadzenia: udzia³u najbardziej zaintereso-
wanych mocarstw. tj. USA i ChRL, poprzez uruchomienie �rozmów
czterostronnych�. Z propozycj¹ tak¹ w 1996 roku wyst¹pi³y wspólnie
rz¹dy USA i Republiki Korei chc¹c w ten sposób podtrzymaæ dialog
z Pó³noc¹. ChRL zajê³a pocz¹tkowo bardzo pow�ci¹gliw¹ postawê
dopiero w kwietniu 1998 w Pekinie odby³o siê pierwsze spotkanie
z udzia³em czterech stron67.

W 1998 roku pojawi³a siê nowa inicjatywa ze strony Republiki
Koreañskiej, nowy prezydent, Kim Dae-Jung, przedstawi³ program
tzw. �s³oneczn¹ politykê�, która mia³a doprowadziæ do polepszenia
relacji. Sposobem do osi¹gniêcia tego celu mia³a byæ przede wszyst-
kim wspó³praca gospodarcza, po³¹czona z zaniechaniem wszelkich agre-
sywnych incydentów ze strony Pó³nocy oraz zapewnieniem Po³udnia
o nied¹¿eniu do �wch³oniêcia� KRL-D. W lutym 1999 roku Republika
Koreañska zaproponowa³a wymianê siedemnastu pó³nocnokoreañskich
szpiegów za swoich przetrzymywanych w KRL-D obywateli68.

67 Ibidem, s. 165.
68 K. Taewoo, South Korea�s Missile Dilemmas, �Asian Survey�, May �

Jun., 1999, vol. 39, no. 3, s. 486�503, s. 497.
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Szczyt przywódców w dniach 13�15 czerwca 2000 roku przyczy-
ni³ siê do przy�pieszenia w budowie stosunków interkoreañskich.
W sierpniu 2000 roku rozpoczê³y siê spotkania rodzin, 18 wrze�nia
przyst¹piono do odbudowy bezpo�redniego po³¹czenia kolejowego na
linii Seul-Sinuiju69. Prawdziwym prze³omem by³a Olimpiada w 2000
roku w Sydney, podczas której reprezentacje obu Korei kroczy³y ra-
zem. Pojawi³y siê tak¿e wspólne inicjatywy jak choæby protest wysto-
sowany 9 kwietnia 2001 roku do Japonii w sprawie Koreanek zmusza-
nych do prostytucji w Armii Cesarskiej w czasie II wojny �wiatowej70.

Pozytywne zmiany na linii Phenian � Seul zosta³y przekre�lone
po zaniechaniu rozmów w marcu 2001 roku. W maju wstrzymano
budowê po³¹czenia kolejowego. Sytuacji nie zmieni³a wizyta w Korei
Pó³nocnej 15 sierpnia 2001 ponad stu opozycyjnych parlamentarzy-
stów z Po³udnia. Odby³a siê ona pomimo sprzeciwu ze strony rz¹du
Republiki Koreañskiej i zosta³a wykorzystana propagandowo przez
re¿im Kima71.

W dwa lata po historycznym szczycie z 2000 roku ujawniono
prawdziw¹ jego genezê72. Kim Dae Junga w zamian za rozpoczêcie
rokowañ zgodzi³ siê przekazaæ Pó³nocy przy udziale czeboli kilkaset
milionów dolarów73.

Coraz bardziej widoczne och³odzenie na linii Phenian � Seul
spowodowa³o powrót do agresywnych dzia³añ KRL-D. W 2002 roku
Korea Pó³nocna przeprowadzi³a manewry w odleg³o�ci zaledwie 150
kilometrów od strefy zdemilitaryzowanej, skupiaj¹c w rejonie przy-
granicznym 70% si³ zbrojnych74. Punktem kulminacyjnym by³ krwa-

69 K. Tae-Hwan, J. Seung-Ho, The Korean peace process: Problems and
prospects after the summit, �World Affairs� Fall 2002; vol. 165, No. 2, s. 82.

70 Ibidem, s. 84.
71 Ibidem, s. 85.
72 R. Lim, The US-Japan Alliance in the Korean Crucible, �American Asian

Review� Vol. 21, No. 3, Fall 2003, s. 11.
73 Zagadnienie wyja�nione szerzej w dalszym podpunkcie (Stosunki gospo-

darcze).
74 O. Kongdan, R. C. Hassig, op. cit., s. 9.
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wy incydent 29 czerwca 2002 roku75. Potyczka morska na Morzu
¯ó³tym, do której dosz³o podczas Mistrzostw Pi³ki No¿nej w Japonii
i Korei Po³udniowej. Oburzenie by³o tak powszechne, i¿ wymusi³o
na Phenianie zmianê postawy. Nieca³y miesi¹c pó�niej KRL-D wy-
razi³a ubolewanie z powodu ofiar �miertelnych po obu stronach.
Rozpoczê³o to now¹ ofensywê dyplomatyczn¹ Phenianu, która przy-
nios³a wznowienie dialogu ministerialnego, potwierdzenie przyjêtych
uprzednio zobowi¹zañ i konsultacji wojskowych. KRL-D zg³osi³a
ponadto akces do XVI Igrzysk Azjatyckich w Pusanie76.

Kryzys, wywo³any przez pó³nocnokoreañski program atomowy,
spowodowa³ ponowne os³abienie stosunków. Na kolejne prze³omowe
wydarzenie trzeba by³o czekaæ a¿ do 2007 roku. W dniach 3�4 pa�-
dziernika przebywa³ w Korei Pó³nocnej prezydent Po³udnia Roh Moo-
hyun. 5 pa�dziernika zosta³a przedstawiona wspólna deklaracja
sk³adaj¹ca siê z o�miu punktów77 . Wypracowane porozumienie, któ-
re mo¿na podzieliæ na dwie grupy zagadnieñ, powtarza wiele wcze-
�niejszych ustaleñ. W ramach kontaktów politycznych postanowiono
przekszta³ciæ stosunki interkoreañskie w �porozumienie o wzajem-
nym szacunku i zaufaniu wykraczaj¹ce poza ró¿nice systemowe
i ideologiczne�, przekszta³ciæ zawieszenie broni w traktat pokojowy,
przeprowadziæ kolejne rundy rozmów na najwy¿szym szczeblu. Kon-
takty gospodarcze zosta³y poszerzone o projekt stworzenia wspólnej
strefy rybo³ówstwa oraz utworzenia specjalnej strefy wspó³pracy
w rejonie Morza Zachodniego (Japoñskiego).

Jednym z nierozwi¹zanych do dzisiaj problemów na linii Phe-
nian � Seul jest kwestia uprowadzonych obywateli Po³udnia. Od
zakoñczenia dzia³añ zbrojnych w 1953 roku, Korea Pó³nocna upro-
wadzi³a 3790, z których los 486, znajduj¹cych siê na jej terytorium,
pozostaje nieznany78.

75 L. Sang-Hyun, Terrorism and asymmetric war: Is North Korea a threat?,
�East Asia�, Summer 2003, s. 40.

76 J. Rowiñski , Pó³wysep�, s. 46.
77 http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/05/content_6832448.htm.
78 L. Sang-Hyun, op. cit., s. 32.
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Chiñczycy wspieraj¹ dialog wewn¹trz koreañski, maj¹c nadziejê
na ograniczenie napiêcia na Pó³wyspie. Takie stanowisko zaprezen-
towa³ w 2003 roku prezydent ChRL Hu Jintao podczas wizyty
w Waszyngtonie79 .

Stosunki gospodarcze

Wymiana handlowa zosta³a zainicjowana w ramach polepszenia
atmosfery we wzajemnych relacjach pod koniec lat osiemdziesi¹-
tych. W 1989 roku wynosi³a zaledwie 18 milionów dolarów80. Pocz¹t-
kowo wiêkszo�æ handlu by³a kierowana dla unikniêcia zadra¿nieñ
przez Hongkong, po kilku latach dziêki polepszeniu kontaktów
z Chinami, przejê³y one rolê miejsca prze³adunku. Obecnie coraz
wiêcej transportów jest dokonywanych bezpo�rednio. Dostrzegaj¹c
tragiczn¹ sytuacje humanitarn¹ w KRL-D, rz¹d Republiki Koreañ-
skiej powo³a³ w sierpniu 1990 roku Fundusz Wspó³pracy Pó³noc
� Po³udnie. W latach 1992�1997 przekaza³ w ten sposób pomoc
o warto�ci 640 milionów dolarów 81. Na poszerzenie wspó³pracy
w drugiej dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych wp³ynê³y postanowienia
KEDO. Korea Po³udniowa mia³a byæ obok Japonii najwiêkszym sub-
sydentem budowy reaktorów na lekk¹ wodê dla KRL-D. Prawdzi-
wym prze³omem w relacjach by³o dopiero zainicjowanie 30 kwietnia
1998 �s³onecznej polityki�. W³adze w Seulu, chcia³y w ten sposób
powtórzyæ normalizacjê dokonan¹ z ZSRR i ChRL, poprzez ekono-
miê do polityki i pe³nego uznania.

W ramach tajnych przez kilka lat umów, wynegocjowanych
w listopadzie 1998 roku, Korea Pó³nocna otrzyma³a w okresie sze-
�ciu lat 942 miliony dolarów od grupy biznesowej Hyundai za wspó³-

79 G. Cucullu , op. cit., s. 274.
80 K. Tae-Hwan, J. Seung-Ho, op. cit., s. 81.
81 J.A.B. Winder, Recalibrating The U.S. � Republic of Korea Alliance,

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB53.pdf.
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pracê w realizacji projektu turystyki wokó³ Gór Diamentowych.
W ramach porozumienia zobowi¹zano siê tak¿e wybudowaæ w pobli-
¿u strefy zdemilitaryzowanej w specjaln¹ strefê ekonomiczn¹ Ka-
esong, w której kapita³ bêdzie pochodzi³ z Po³udnia82. Zakoñczenie
inwestycji jest planowane na 2008 rok i zak³ada uruchomienie 850
zak³adów produkcyjnych, które maj¹ wygenerowaæ 220 tysiêcy miejsc
pracy i 20 miliardów dolarów eksportu.

Widz¹c szanse trwa³ej poprawy stosunków drog¹ wspó³pracy
ekonomicznej rz¹d Republiki Koreañskiej zacz¹³ wspieraæ inwesty-
cje rodzimego przemys³u. Rozszerzaj¹ca siê wspó³praca pozwoli³a
w 1999 roku osi¹gn¹æ wymianê handlow¹ na poziomie 330 milionów
dolarów83.

Równolegle do projektów, nastawionych na zysk, dokonywane
s¹ transfery pomocy humanitarnej. W latach 1996�2002 Korea prze-
kaza³a 1,15 miliona ton ¿ywno�ci. Program nie zosta³ anulowany po
wybuchu kolejnego kryzysu koreañskiego, 14 marca 2003 roku mi-
nister rolnictwa Korei Po³udniowej og³osi³, ¿e przez nastêpne trzy
lata zostanie przekazane kolejne 432 tysi¹ce ton ¿ywno�ci84. Zmiana
tej polityki nast¹pi³a po pó³nocnokoreañskim te�cie broni atomowej.
Odpowiedzi¹ Korei Po³udniowej by³o obni¿enie 14 listopada 2006
roku pomocy o 26% do poziomu 1,95 miliarda dolarów w okresie
trzyletnim. W tym samym czasie handel wzrós³ a¿ o 28% osi¹gaj¹c
1,35 mld $85.

82 N. Eberstadt, If North Korea were really �reforming�, how could we tell
� and what would we be able to see?, w D.W. Boose, B.Y. Hwang Jr., P. Morgan,
A. Scobell, Recalibrating the U.S. � Republic of Korea alliance, http://www.stra-
tegicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB53.pdf.

83 K. Tae-Hwan, J. Seung-Ho, op. cit., s. 81.
84 M. E. Manimy, Assessing US assistance To North Korea, �American

Asian Review�, Vol. 21, No. 3, Fall 2003, s. 45.
85 http://www.csis.org/media/csis/pubs/0604qnorthkorea_southkorea.pdf.
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Zjednoczenie Korei (perspektywy i scenariusze)

Po upadku kolonialnej w³adzy Japonii planowano przeprowa-
dziæ wolne wybory w dwóch strefach okupacyjnych, po których mia-
³o nast¹piæ zjednoczenie. Rozwi¹zaniu temu sprzeciwia³ siê, naciska-
ny przez ZSRR, Kim Ir Sen nie maj¹cy szans na zwyciêstwo
w demokratycznym g³osowaniu. Po powstaniu dwóch pañstw kore-
añskich ka¿de z nich ro�ci³o sobie prawo do zwierzchno�ci nad ca-
³ym terytorium Pó³wyspu. W wyniku wojny rozpêtanej przez Pó³noc
nast¹pi³o utrwalenie podzia³u na Republikê Koreañsk¹ i Koreañsk¹
Republikê Ludowo-Demokratyczn¹. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
zgodnie z prawem miêdzynarodowym to Korea Pó³nocna posiada
legitymizacjê do reprezentowania ca³ego Pó³wyspu. W 1953 roku
Po³udnie odmówi³o podpisania zawieszenia broni po zakoñczeniu
konfliktu. W imieniu ca³ego Pó³wyspu Koreañskiego uczyni³a to
Pó³noc. Od tamtego momentu ze zmiennym powodzeniem s¹ prowa-
dzone rozmowy dotycz¹ce potencjalnego zjednoczenia.

Pocz¹tkowo pañstwa u¿ywa³y agresywnej retoryki, zapowiada-
j¹c zjednoczenie przez podbój. 14 lipca 1954 roku premier i minister
spraw zagranicznych Republiki Koreañskiej Yong Tae Pyon przed-
stawi³ stanowisko wobec KRL-D w nastêpuj¹cy sposób: �Utwo-
rzenie jak najszybciej to mo¿liwe wolnego, demokratycznego
niepodleg³ego pañstwa poprzez wypêdzenie chiñskich oddzia³ów
z Pó³wyspu i obalenie marionetkowego re¿imu Pó³nocy�86. Podobne
deklaracje by³y wysuwane przez prezydenta Syngman Rhee (Li Syn
Mana) planuj¹cego nawet akcjê z udzia³em Stanów Zjednoczo-
nych i Tajwanu maj¹c¹ zniszczyæ komunizm w Chinach i na Pó³-
wyspie.

Pocz¹tek lat sze�ædziesi¹tych przyniós³ zaostrzenie agresywnych
deklaracji Kim Ir Sena. KRL-D publicznie og³osi³a, i¿ jej g³ównym
celem jest komunizacja Po³udnia. W tym kierunku w latach

86 H. Kim, Unification�, s. 185�186.
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1961�1967 re¿im realizowa³ program zakoñczony w rzeczywisto�ci
dopiero w 1970 roku, �budowy rozwiniêtego socjalizmu jako funda-
mentu dla przysz³ej unifikacji�87. Nieco inaczej w analogicznym
okresie prezentowany by³ pogl¹d Po³udnia. Prezydent Park k³ad³
nacisk na rozwój ekonomiczny, stawiaj¹c zjednoczenie na drugim
miejscu, Na konferencji prasowej w 1966 roku powiedzia³ ze zjedno-
czenie mo¿e byæ dyskutowane w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹-
tych, najwcze�niej, gdy gospodarka Po³udnia prze�cignie i �zaleje
Pó³noc wytyczaj¹c tym samym �cie¿kê dla unifikacji�88.

Stanowisko Chin pozostawa³o niezmienne od chwili zakoñczenia
wojny koreañskiej. W sierpniu 1971 roku podczas wywiadu udziela-
nego New York Times, premier ChRL � Zhou Enlai powiedzia³ wprost,
¿e zjednoczenie Korei powinno siê dokonaæ tylko i wy³¹cznie przez
samych Koreañczyków bez ¿adnej zewnêtrznej ingerencji89. 4 lipca
1972 roku podpisano wspólny komunikat okre�laj¹cy porozumienie
w pewnych obszarach, nast¹pi³ prze³om w stosunkach interkoreañ-
skich. Zosta³ on wynegocjowany w ramach tajnych rokowañ w 1971
roku. Ustalono wtedy m.in. rozwi¹zanie kwestii rozdzielonych
rodzin90.

Porozumienie nie przynios³o zapowiadanego o¿ywienia i powró-
cono do poprzedniej retoryki. 23 czerwca 1973 roku Kim Ir Sen
przedstawi³, wypowiedziane po raz pierwszy jeszcze w latach sze�æ-
dziesi¹tych, plany stworzenia konfederacji, w Piêciopunktowym Pla-
nie dla Zjednoczenia91.

Podczas wizyty w Chinach w 1975 roku po raz kolejny nama-
wia³ przywódców Pañstwa �rodka do reunifikacji przez podbój. Mao
Zedong i Deng Xiaopinga wyperswadowali Kim Ir Senowi reunifika-

87 Ibidem, s. 238.
88 Ibidem, s. 227.
89 Ibidem, s. 334.
90 Ibidem, s. 305.
91 M. Liu, An Obsessed Task: Prospects, Models, and Impact of Korean

Reunification, East Asia/Winter 1999, s. 39.
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cjê Korei metod¹ wietnamsk¹92. Efektem spotkania by³ wspólny
komunikat, w którym strony potwierdzi³y po raz kolejny zwierzch-
no�æ Korei Pó³nocnej nad Pó³wyspem i zaapelowa³y o wycofanie
amerykañskich wojsk93.

Kolejna inicjatywa pokojowa zosta³a wysuniêta 19 stycznia 1979
roku przez prezydenta Parka. Og³osi³ on, ¿e �chcia³by doprowadziæ
do spotkania w³adz Pó³nocy i Po³udnia w dowolnym czasie, miejscu
i szczeblu�94. Odpowiedzi¹ Pó³nocy by³o og³oszenia planu zjednocze-
nia. Odby³o siê to na VI Zje�dzie Partii Pracy Korei Pó³nocnej
10 pa�dziernika 1980 roku. Statut tej partii, stawiany tam wy¿ej ni¿
konstytucja kraju, zawiera w preambule stwierdzenie, ¿e jej osta-
tecznym celem jest zaszczepienie komunistycznej ideologii d¿ucze,
czyli samowystarczalno�ci ca³emu spo³eczeñstwu koreañskiemu,
a wiêc tak¿e Republice Koreañskiej. Koncepcja ta zak³ada, ¿e zjed-
noczenie kraju musi byæ poprzedzone rewolucj¹ narodowowyzwoleñ-
cz¹: �rz¹d Po³udnia musi zostaæ zast¹piony ludowo-demokratycz-
nym� utworzonym wg wzorca Phenianu i dopiero on mia³by rozpo-
cz¹æ rozmowy o zjednoczeniu z w³adzami KRL-D95.

7 lipca 1988 roku prezydent Roh Tae Wu sformu³owa³ now¹
politykê pó³nocn¹ zwan¹ tak¿e �II Deklaracj¹ 23 czerwca�, precyzu-
j¹c 6-punktowy program reunifikacyjny zak³adaj¹cy:96  1) Wymianê
wizyt ludno�ci z Pó³nocy i Po³udnia oraz wizyty emigrantów kore-
añskich w obu czê�ciach kraju; 2) Wymianê pocztow¹ i wymianê
wizyt rozdzielonych cz³onków rodzin; 3) Otwart¹ wymianê handlo-
w¹ pomiêdzy obu czê�ciami kraju; 4) Nie bêdzie ¿adnych obiekcji ze

92 J. Bayer, W.J. Dziak, Korea Chiny Przyja�ñ i Wspó³praca, Rywalizacja
i Konflikt, Tom 1�, s. 70.

93 L. Chae-Jin, P. Doo-Bok, China and Korea Dynamic Relations, Hoover
Press 1996, s. 69.

94 H. Kim, Unification�, s. 382.
95 A Diniejko, �S³oneczna Polityka� Prezydenta Kim Dae-Junga a dialog

miêdzykoreañski, [w:] K.Gawlikowski, E. Potocka, Korea: Do�wiadczenia i per-
spektywy, Toruñ 2002, s. 185.

96 J. Rowiñski, Koreañska�, s. 28.
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strony Seulu by pañstwa zaprzyja�nione z Kore¹ Po³udniow¹ pro-
wadzi³y wymianê handlow¹ z Kore¹ Pó³nocn¹, z wyj¹tkiem broni
i sprzêtu wojskowego; 5) Wstrzymanie wojny dyplomatycznej pomiê-
dzy Pó³noc¹ a Po³udniem; 6) Pomoc dla wysi³ków KRL-D w nawi¹-
zywaniu stosunków z USA i Japoni¹ oraz z jej strony dla wysi³ków
Korei Po³udniowej w normalizacji kontaktów z ZSRR i ChRL.

Koncepcja Zjednoczenia przyjmowana na Po³udniu, sformu³owa-
na w Seulu w 1989 roku przez prezydenta Roh Tae Wu zak³ada, ¿e
proces jednoczenia kraju zachodzi³by ewolucyjnie i dokonywa³
w kolejnych etapach. W pierwszej fazie winna nast¹piæ wspó³praca
gospodarcza miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem oraz swobodne kontakty
miêdzyludzkie. W drugiej fazie mia³oby doj�æ do zjednoczenia naro-
du przez stworzenie wspólnoty obu pañstw koreañskich. Najwa¿-
niejszym organem decyzyjnym by³oby wtedy Rada Rezydentów (obu
czê�ci Korei). Powo³anoby równie¿ Radê Ministrów sk³adaj¹c¹ siê
z 10 cz³onków gabinetu z Po³udnia i Pó³nocy. Rada zajmowa³aby siê
realizacj¹ procesu unifikacji kraju. Przy radzie planowano powo³aæ
piêæ komitetów do spraw politycznych, humanitarnych, gospodar-
czych, wojskowych i kulturalnych. Nastêpnie utworzono by Radê
Reprezentantów licz¹c¹ po oko³o 50 delegatów z Pó³nocy i Po³udnia.
Rada Reprezentantów mia³aby za zadanie opracowaæ projekt kon-
stytucji zjednoczonej Korei97.

Formu³a Koreañskiego Commonwealth�u zosta³a powtórzona
przez nadstêpcê Roha w 1993 roku. W 1993 roku Korea Pó³nocna
przedstawi³a Dziesiêciopunktowy Program dla Wielkiego Zjednocze-
nia Koreañskiego Ludu dla Reunifikacji. W którym szczegó³owo wy-
ja�ni³a propozycje z 1980 roku. Powrót KRL-D do rozmów reunifi-
kacyjnych by³ podyktowany strachem przed powtórzeniem wariantu
niemieckiego. Dialog zosta³ niestety przerwany po �mierci Kim Ir
Sena w 1994 roku.

97 A. Diniejko, op. cit., s. 183�184.
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Ponowne propozycje zosta³y wysuniête w 1998 roku przez nowe-
go prezydenta Republiki Koreañskiej, Kim Dae-Junga. Zainicjowa³
on politykê pojednania wobec pó³nocnego s¹siada, okre�lan¹ mia-
nem �s³onecznej polityki�. W inauguracyjnym przemówieniu wyg³o-
szonym 25 lutego 1998 wyrazi³ gotowo�æ do spotkania na szczycie
Pó³noc � Po³udnie.

Najwiêkszym krokiem w kierunku historycznego spotkania by³a
Deklaracja Berliñska z 9 marca 2000 roku. Zak³ada³a ona:98

1) poparcie dla odbudowy gospodarki Korei Pó³nocnej, 2) zakoñcze-
nie zimnej wojny na Pó³wyspie Koreañskim i ustanowienie pokojo-
wych stosunków miêdzy pañstwami koreañskimi, 3) definitywne roz-
wi¹zanie problemu rozdzielonych rodzin, 4) zorganizowanie spotka-
nia na szczycie przywódców obu pañstw. Odby³o siê ono pomiêdzy
13�15 czerwca 2000 roku w Phenianie. Podczas rozmów przyjêto
Wspóln¹ Deklaracjê Pó³noc-Po³udnie:99 1) stwierdzono ze istniej¹
wspólne elementy w koncepcjach zjednoczenia obu stron, Pó³noc-
lu�na federacja, Po³udnie-konfederacja, 2) potwierdzono zgodnie, ¿e
proces zjednoczenia Korei powinien opieraæ siê na zasadach i �rod-
kach uzgodnionych we Wspólnym Komunikacie z 1972 roku i Uk³a-
dzie Zasadniczym z 1992, 3) wymiana obywateli, po³¹czenie rozdzie-
lonych cz³onków rodzin, zainstalowanie bezpo�redniej ³¹czno�ci tele-
komunikacyjnej, tzw. �gor¹cej linii�, po³¹czenia miêdzy armiami, utwo-
rzenie wspólnej reprezentacji na mistrzostwa w pi³ce no¿nej.

Dopiero kilka lat pó�niej okaza³o siê, ¿e w rzeczywisto�ci szczyt
odby³ siê tylko z powodu materialnych korzy�ci obiecanych re¿imowi
z Pó³nocy. Wywo³ywane od tego czasu regularnie kryzysy bardzo
oddali³y pokojowe zjednoczenie i spowodowa³y wykreowanie trzech
potencjalnych scenariuszy, w których zjednoczenie by³oby mo¿liwe.

98 J. Rowiñski, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej
u progu XXI w., [w:] K. Gawlikowski, M, £awacz, Azja Wschodnia na prze³omie
XX i XXI wieku: Stosunki miêdzynarodowe i gospodarcze, Warszawa 2004,
s. 181.

99 Ibidem, s. 183.
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Pierwszy z nich zak³ada rozpoczêcie reform w stylu chiñskim, które
w przysz³o�ci zaowocuje zjednoczeniem na gruncie ekonomicznym,
a dopiero pó�niej pañstwowym. Drugi najmniej prawdopodobny mówi
o kolejnej wojnie na Pó³wyspie zakoñczonej wcieleniem Pó³nocy. Trzeci
wspomina z kolei o upadku systemu wywo³anym coraz gorsz¹ sytu-
acj¹ gospodarcz¹ i problemami przy ewentualnej kolejnej sukcesji
w obrêbie rodziny100.

Przez pierwsze trzydzie�ci lat po wojnie pañstwa dysponowa³y
porównywalnym poziomem dochodów z lekk¹ przewag¹ Pó³nocy. Od
ponad dwudziestu lat Korea Po³udniowa znacznie przewy¿sza Pó³-
noc pod wzglêdem niemal wszystkich wska�ników, w tym dochodu
narodowego per capita. W euforii, jaka zapanowa³a po zjednoczeniu
Niemiec na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, starano siê formu³o-
waæ potencjalne scenariusze opieraj¹c siê na do�wiadczeniach zebra-
nych z inkorporacji NRD.

W chwili reunifikacji Niemiec, ró¿nice w wysoko�ci dochodu per
capita w RFN wobec NRD wynosi³a cztery do jednego. W po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych podobne zestawienie Po³udnia i Pó³nocy dawa³o
wynik w okolicach dziesiêciu do jednego. Dysproporcja w liczbie
ludno�ci przedstawiaj¹ca siê w przypadku Niemiec jak cztery do
jednego wynosi³a w przypadku Korei zaledwie dwa do jednego.
Promocja zjednoczenia sta³a siê powszechna w�ród wszystkich, któ-
rzy mogli zarobiæ na wykorzystywaniu taniej si³y roboczej na Pó³no-
cy. Zwolennicy reunifikacji nie przyjmowali tak¿e do wiadomo�ci, i¿
pomimo siêgaj¹cych ponoæ 1000 miliardów dolarów transferów ma-
j¹cych zintegrowaæ kraj i wielokrotnie korzystniejszej sytuacji panu-
j¹cej w Niemczech, ich po³¹czenie nie przynios³o oczekiwanych re-
zultatów i wci¹¿ wystêpuj¹ znaczne dysproporcje rozwojowe.

Od tamtego czasu mo¿liwo�ci �niemieckiego wariantu koreañ-
skiego zjednoczenia� zmniejszaj¹ siê z ka¿dym rokiem. W latach

100 T.H. Buchanan, The Coming Decade of Change on the Korean Peninsu-
la: Implications for Northeast Asia and the United States, �East Asia� Winter
1999, s. 17�19.
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1990�2002 produkt krajowy brutto Korei Pó³nocnej zmniejszy³ siê
o 22%, dla porównania Korei Po³udniowej wzrós³ w tym samym
okresie o 81%101. Omawiane wcze�niej dysproporcje PKB per capita
osi¹gnê³y poziom jednego do dwudziestu102. Dlatego coraz czê�ciej
mo¿na spotkaæ opinie o nieop³acalno�ci reunifikacji kraju. Najbar-
dziej komplementarna analiza porównuj¹ca blisko dwadzie�cia pro-
jektów przedstawianych w latach dziewiêædziesi¹tych pokazuje,
w jaki sposób ewoluowa³y ca³kowite koszty potencjalnego zjednocze-
nia. W 1990 roku oceniano je na 300 miliardów dolarów, które wzros³y
w 1995 roku do przedzia³u 700�1378 miliardów osi¹gaj¹c w 2000
roku 1721�3172 miliardów103. Wspominaj¹c o kosztach po³¹czenia
nale¿y wspomnieæ, ¿e Republika Koreañska wci¹¿ posiada d³ug
wynosz¹cy 100 miliardów dolarów104. Po g³êbszej analizie mo¿na
przekonaæ siê, ¿e tak naprawdê niemal nikt nie jest zainteresowany
zjednoczeniem na Pó³wyspie. Je�li nast¹pi reunifikacja, dokona siê
ona z pewno�ci¹ pod przywództwem Korei Po³udniowej. Z uwagi na
rodz¹cy siê antyamerykanizm i coraz chêtniej wyra¿ane sympatie
prochiñskie oraz procesy integracyjne w regionie zjednoczony Pó³-
wysep bêdzie zapewne dryfowa³ w stronê ChRL.

Chiny obawiaj¹ siê jednak pojawienia u swojego boku nowocze-
snego regionalnego mocarstwa, licz¹cego oko³o osiemdziesi¹t milio-
nów mieszkañców, posiadaj¹cego prawdopodobnie broñ nuklearn¹
(z Pó³nocy), i do tego ewentualnie mog¹cego wyst¹piæ z roszczeniami
terytorialnymi do 29 tysiêcy kilometrów kwadratowych ich teryto-
rium105.

101 http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG333.pdf.
102 World Bank, http://www.worldbank.org/
103 M. Noland, S. Robinson, L. Li-gang The Costs and Benefits of Korean

Unification: Alternate Scenarios, �Asian Survey�, August 1998, vol. 38, no. 8,
s. 801�814, s. 802.

104 B.J. Barna, An Economic Roadmap to Korean Reunification: Pitfalls
and Prospects, �Asian Survey�, March 1998, vol. 38, no. 3, s. 265�290, s. 288.

105 http://english.chosun.com/w21data/html/news/200603/2006030



537Pañstwa Pó³wyspu Koreañskiego na progu XXI wieku

BIBLIOGRAFIA

Barna B. J., An Economic Roadmap to Korean Reunification: Pitfalls and
Prospects, �Asian Survey� March 1998, vol. 38, no. 3.

Bayer J., Dziak W. J., Korea Chiny Przyja�ñ i Wspó³praca, Rywalizacja
i Konflikt, Tom 1. Strategia i polityka, Warszawa 2006.

Bayer J., Dziak W.J., Korea Chiny Przyja�ñ i Wspó³praca, Rywalizacja
i Konflikt, Tom 2. Gospodarka i granice, Warszawa 2006.

Becker J., Rogue Regime, Kim Jong Il and The Looming Threat of North
Korea, Oxford University Press, 2005.

Boose D. W., Hwang Jr. B.Y., Morgan P., Scobell A., Recalibrating the U.S.-
Republic of Korea alliance, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
pdffiles/PUB53.pdf

Buchanan T. H., The Coming Decade of Change on the Korean Peninsula:
Implications for Northeast Asia and the United States, �East Asia� Winter
1999.

Callahan A. W., Nationalism, Civilization and Transnational Relations: the
discourse of Greater China, �Journal of Contemporary China�, May
2005, vol. 14, no. 43.

Cha V., Kang D., The Debate over North Korea, �Political Science Quarterly�
2004, vol. 119, No. 2.

Chae-Jin L., P. Doo-Bok P., China and Korea Dynamic Relations, Hoover
Press 1996, s. 69.

Chong-Sik L. Se-Hee Yoo C. North Korea in Transition, University of Ca-
lifornia at Berkley, 1991.

Cucullu G., Separated at birth How North Korea became the evil twin,
Connecticut 2004.

Diniejko A., �S³oneczna Polityka� Prezydenta Kim Dae-Junga a dialog miê-
dzykoreañski, [w:] Gawlikowski K., Potocka E., Korea: Do�wiadczenia
i perspektywy, Toruñ 2002.

Drennan W. M., North Korea�s non-military threats, �East Asia� Summer
2003.

Gawlikowski K., £awacz M. (red.), Azja Wschodnia na prze³omie XX i XXI
wieku: Stosunki miêdzynarodowe i gospodarcze, Warszawa 2004.

Gross D. G., U.S.-Korea Relations: North Korea Rolls the Dice and Conducts
Missile Tests, http://www.csis.org/media/csis/pubs/0603qus_korea.pdf.

Hale C. D., Real reform in North Korea? The Aftermath of the Economic
Measures, �Asian Survey�, vol. 45, Issue 6, July 2002.



538 Adrian Drozdowicz

Hali¿ak E., Stosunki miêdzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa
1999.

Haruo N., Korea�s Saemaul Movement: �Capacitation� in Development, �Ja-
pan Quarterly�, July 1989, vol. 36, no. 3.

Hawk D., The Hidden Gulag Exposing North Korea�s Prison Camps Priso-
ners�, www.hrnk.org/HiddenGulag.pdf.

Jaewoo C., Is Institutionalization of the Six-Party Talks Possible?, �East
Asia�, Winter 2005, vol. 22, no. 4.

Jia H., Zhuang Q., China�s Policy toward Korean Peninsula, �Asian Su-
rvey�, Vol. 32, No. 12, December 1992.

Kang A., The Lens of Juche: Understanding the Reality of North Korean Policy-
makers, �The Review of International Affairs�, Vol. 3, No. 1, Autumn 2003.

Kerchner Scott E, The six-party talks, the right solution to the Democratic
People�s Republic of Korea nuclear weapons program, http://www.stra-
tegicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil148.pdf

Kim H., Unification Policies of South and North Korea A Comparative Stu-
dy, Seoul National University Press, Seoul 1987.

Kim S.S., Tai Hwan L., China and the Korean situation: The challenge of
Pyongyang�s brinkmanship, �East Asia�, Winter 2003.

Kim S.S, Tai Hwan L., North Korea and Northeast Asia, Oxford 2002.
Kim Taewoo, South Korea�s Missile Dilemmas, �Asian Survey�, May � Jun.,

1999, vol. 39, no. 3.
Lim R., The US-Japan Alliance in the Korean Crucible, �American Asian

Review� Vol. 21, No. 3, Fall 2003.
Liu M., An Obsessed Task: Prospects, Models, and Impact of Korean Reuni-

fication, �East Asia�, Winter 1999.
Manimy M.E., Assessing US assistance To North Korea, �American Asian

Review�, Vol. 21, No. 3, Fall 2003.
McVadon E.A., China�s goals and strategies for The Korean Peninsula,

w: Sokolski H. D., Planning for a peaceful Korea, http://www.strategic-
studiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB65.pdf

Midkiff R., U.S regional strategy for North Korea, http://www.strategicstu-
diesinstitute.army.mil/pdffiles/ksil198.pdf.

Mitchell D. J., Strategy and sentiment: South Korea views of the Unitet
States and The U.S.-ROK alliance, http://www.csis.org/media/csis/pubs/
0406mitchell.pdf

Noland M., Robinson S., Li-gang L., The Costs and Benefits of Korean Unifi-
cation: Alternate Scenarios, �Asian Survey�, August 1998, vol. 38, no. 8.



539Pañstwa Pó³wyspu Koreañskiego na progu XXI wieku

Oh K., Hassig R. C., The North Korean military as a security threat, �East
Asia�, Summer 2003.

Park K. A., Lee Sung-C., Changes and Prospects in Inter-Korean Relations,
�Asian Survey�, May 1992, vol. 32, no. 5.

Sang-Hyun L., Terrorism and asymmetric war: Is North Korea a threat?,
�East Asia�, Summer 2003.

Snyder S., China-Korea Relations: Political Fallout from North Korea�s
Nuclear Test, http://www.csis.org/media/csis/pubs/0604qchina_korea.pdf.

Sokolski H.D., Planning for peaceful Korea, http://www.strategicstudiesin-
stitute.army.mil/pdffiles/PUB65.pdf.

Tae-Hwan K., Seung-Ho J., The Korean peace process: Problems and pro-
spects after the summit, �World Affairs�; Fall 2002; vol. 165,no. 2.

Winder J. A. B., Recalibrating The U.S. � Republic of Korea Alliance, http:/
/www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB53.pdf.

Xiaoxiong Y., China�s Korean Policy: From �One Korea� to �Two Koreas�,
�Asian Affairs�, 2001.

Xia L., The Korean Factor in China�s Policy Toward East Asia and the
United States, �American Foreign Policy Interests�, Vol. 27, 2005.

Young Chul C., North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and �Silli
(Practical) Socialism�, �Pacific Affairs�, Summer 2004, vol. 77, no. 2.

Yu X., China and Northeast Asian Regional Security Cooperation, �Asia-
Pacific Review�, 2005, Vol. 12, No. 2.

THE KOREAN PENINSULA STATES
ON THE THRESHOLD OF 21ST CENTURY

SUMMARY

Northeast Asia is a particularly complex area in the world espe-
cially in terms of security. The main theme of this article is that
Korean Peninsula is pivotal point to policy of all regional great
powers: United States, China, Russia and Japan. It analyses the
clashing value system of the two Koreas, liberal-minded South Korea
and totalitarian North Korea. Their political, economical, social
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relations and possible scripts of reunification. It also concerns about
vital problems of Peninsula which have a lot of influence to the
international affairs such as Korean Nuclear Crisis with detail re-
construction of the course of latest events mostly form Chinese
perspective. The Six-Party Talks are of great significance not only
for resolving the nuclear issue on the Korean Peninsula, but also for
forming a relatively formal framework of security organization.


