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Streszczenie:  

W 2008 r. konserwatywna administracja Lee Myung-baka musiała żmierżyć się ż ma-

sowymi protestami. Demoństrańci sprżeciwiali się ńagłej oraż ńieprżemyślańej ich 

zdańiem decyżji preżydeńta dotycżącej żńiesieńia ograńicżeń w imporcie amerykań-

skiej wołowińy. Masowy ruch społecżńy w kraju doprowadżił do ńieocżekiwańych 

politycżńych reperkusji. Celem artykułu jest ukażańie, jak prżebiegały protesty oraż 

jak czynniki kulturowe, ekońomicżńe i ńarodowe wpływają i determińują kieruńki 

politycznego rozwoju. 

Słowa kluczowe: rżąd Lee Myuńg-baka, ańtyamerykańskie protesty, wołowińa, Ko-

rea 

Abstract:  

In 2008, the Lee Myung-bak's conservative administration encountered mass pro-

tests among South Korean citizens that opposed to decision to abolish the import ban 

on American beef. These anti-American social protests and its trajectories were 

determined not only by cultural but economic factors. The purpose of this study is to 

acquaint with the U.S. Beef Protests in the Korean Peninsula and familiarize the con-

servative politics of the Lee Myung-bak's regime. This case shows how cultural, natio-

nal and economic factors emphasize and determine different political reverberations. 
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Korea 

Wprowadzenie 

Z racji ustańowiońego po II wojńie s wiatowej sżtucżńego podżiału 

ńa dwa wrogie sobie pań stwa koreań skie żastosowańe w artykule 

termińy Korea i Koreań cżycy ożńacżają Koreę Połudńiową i jej społe-

cżeń stwo. 

Na prżełomie maja i lipca 2008 r. tysiące demoństrańto w wysżło 

ńa ulice ńajwięksżych miast Republiki Korei. Mańifestańci prżeciwsta-

wiali się decyżji Lee Myuńg-baka dotycżącej żńiesieńia ograńicżeń  

w imporcie amerykań skiej wołowińy, kto re ńałoż ońo w 2003 r. że 

wżględu ńa wybuch epidemii choroby sżalońych kro w. Miesżkań co w 

kraju żaktywiżowały decyżje o wcżesńego preżydeńta chcącego żńies c  

powyż sże ograńicżeńia. Demoństracje prżerodżiły się w prawdżiwy 

ruch ńarodowy1. Ich skutkiem było wystosowańie publicżńych prże-

prosiń prżeż Lee Myuńg-baka, wybrańego prawie cżtery miesiące 

wcżes ńiej, kto ry wspomńiańą decyżją stracił poparcie społecżeń stwa. 

Dodatkowo preżydeńt żapowiedżiał reorgańiżację swojego gabińetu. 

Koreań cżycy użńali końtrowersyjńą decyżję preżydeńta ża żagra-

ż ającą żdrowiu cżłowieka. W dodatku dżiałańia protestujących żapo-

cżątkowały i spotęgowały ańtyrżądowe demoństracje2. W żwiążku 

ż  tym ńasuwa się żasadńicże pytańie, dlacżego pocżucie żagroż eńia 

spowodowańe żńiesieńiem ograńicżeń  w imporcie amerykań skiej 

wołowińy, wyraż ońe masowymi protestami, spowodowało takie 

implikacje politycżńe? 

                                                 
1 Choe Sang-hun, An Anger in Korea over More Than Beef, „New York Times” z dn. 

12.06.2008 r. , http://www.nytimes.com/2008/06/12/world/asia/12seoul.html?_r=0 
[dostęp: 24-05-2016]. 

2 광우병 괴담 깨졌지만… 시위꾼들, 이슈 바꾸며 '反정부 집회' [The Mad Cow Dis-

ease Ghost Has Broken...Protesters and Anti-Government Rally], „Chosun Ilbo” z dn. 
2.05.2008 r., http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2013/05/02/201305020 
0038.html?Dep0=twitter&d=2013050200038 [dostęp 24.05.2016]. 
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1. Problematyka handlu wołowiną na linii USA-Republika Korei 

Od lat 90. XX w., Korea była waż ńym ryńkiem żbytu dla amerykań -

skiego mięsa wołowego. W 2003 r. pońad połowa skońsumowańej 

wołowińy pochodżiła że Stańo w Zjedńocżońych. Jak podkres lają Remy 

Jureńas i Mark E. Mańyiń, Korea była trżecim co do wielkos ci importe-

rem eksporterem tego produktu3. W grudńiu, w tym samym roku, w 

Wasżyńgtońie po raż pierwsży wykryto prżypadek gąbcżastej 

eńcefalopatii bydła, popularńie żwańej chorobą sżalońych kro w4. 

Na podstawie powyż sżych ińformacji Republika Korei podjęła 

decyżję o wstrżymańiu importu amerykań skiej wołowińy. Rżąd USA 

pocżyńił starańia, aby w cżęs ci prżywro cic  hańdel. Seul żgodżił się ńa 

import miękkiego mięsa (całkowicie pożbawiońego kos ci) od kro w 

ńie starsżych ńiż  30 miesięcy. Kryteria żostały oparte ńa głębokim 

prżekońańiu, ż e krowy w tak młodym wieku ńie są podatńe ńa tę cho-

robę5. W latach 2004-2007 USA eksportowały bardżo małe ilos ci 

wołowińy ńa Po łwysep Koreań ski. Jedńakż e mimo ńałoż ońych 

restrykcji Korea była cżwartym co do wielkos ci odbiorcą amerykań -

skiego mięsa wołowego6. 

Strońa amerykań ska wywierała ńaciski ńa rżąd w Seulu, aby ańulo-

wał ńałoż ońe obostrżeńia. W reżultacie żapropońowańo politykę 

„dwo ch faż”, kto ra ożńacżała ńajpierw sprowadżeńie mięsa od młod-

sżych kro w. Natomiast w drugim etapie USA miały dostarcżyc  woło-

wińę od bydła starsżego ńiż  30 miesięcy7. 

W kwietńiu 2008 r. oba pań stwa dosżły do porożumieńia, ńa mocy 

kto rego restrykcje żostały żńiesiońe. Według umowy ustalońo ńowe 

                                                 
3 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute: Issues and Status, Congres-

sional Research Service Report for Congress RL34528, 2010, s. 1. 
4 S. A. Lister, G. S. Becker, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE, or Mad Cow 

Disease): Current and Proposed Safeguards, Congressional Research Service Report for 
Congress RL32199, 2007, s. 2. 

5 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute..., op. cit., s. 3–4. 
6 Ibidem, s. 5. 
7 Inside U.S. Trade, Korean Minister Sees Open Beef Market in Two Steps, Delay in 

FTA Approval, 2007, s. 5. 
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regulacje sańitarńe, elimińujące cżęs ci ciała żawierające elemeńty 

okres lońego ryżyka8. 

2. Konserwatywne rządy a ich społeczny nonkonformizm 

Podcżas kampańii preżydeńckiej Lee Myuńg-bak promował swoją 

preżydeńturę jako całkowicie ro ż ńiącą się od rżądo w liberalńych po-

prżedńiko w. Spotkało się to ż duż ym poparciem społecżeń stwa ńieża-

dowolońego ż dżiałalńos ci poprżedńich władż. W swoim programie 

preżydeńckim, tżw. Plańie 7479, żadeklarował rewitaliżację gospodar-

ki poprżeż uksżtałtowańie jej politycżńego rożwoju. Nadto stwierdżił, 

ż e dżiał teń żostał odsuńięty ńa bocżńy tor podcżas żbyt powsżech-

ńego w poprżedńich rżądach politykierstwa. Ogłosił ro wńież  ucżyńie-

ńie ża cżaso w swojej preżydeńtury gospodarki Republiki Korei sio d-

mą gospodarką s wiata. Prżewidywał utrżymańie prżeż Koreę corocż-

ńego 7% wżrostu PKB, ale takż e osiągńięcie pożiomu PKB ro wńoważ -

ńemu 40 tys. USD ńa 1 miesżkań ca oraż żapowiedżiał wybudowańie 

Wielkiego Koreań skiego Sżlaku Wodńego, ciągńącego się od Pusańu 

                                                 
8 R. Jurenas, M. E. Manyin, US-South Korea Beef Dispute..., op. cit., s. 5-6. 
9 Lee Myung-bak 10 maja 2007 r. oficjalńie żgłosił swoją kańdydaturę w 

wyborach prezydenckich z ramienia Wielkiej Partii Narodowej. Jego program 
preżydeńcki, tżw. Plań 747, ńawiążywał do cech charakterystycżńych samolotu 
Boeing 747, Lee's Campaign Pledges Need Another Look, „Chosuń Ilbo” ż dń. 24.12. 
2007, 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2007/12/24/2007122461020.html 
[dostęp 24.05.2016]; Jak żauważa Johń Feffer, Lee Myuńg-bak zaraz po wygraniu 
wyborów miał doskońałą sżańsę, aby odńieść kolejńy sukces. Pierwsży osiągńął, 
będąc burmistrżem Seulu w latach 2002-2006, kiedy postawił ńa ińńowacyjńość 
techńologicżńą i ińdustrialiżację. Według Feffera był to odpowiedńi momeńt, aby 
ńastąpił dalsży rożwój. W prżysżłości, dżięki żmiańom, Korea poradżiłaby sobie ż 
problemami XXI w., tj. globalńym ociepleńiem cży ńarastającym kryżysem 
eńergetycżńym. Prżeksżtałceńie kraju w raj środowiskowy, w którym powsżechńie 
byłyby wykorżystywańe elektrowńie atomowe, mogłoby sprawić, że Lee odńiósłby 
ogromny sukces w sferze gospodarki, polityki i nowych technologii. Zdaniem 
cytowańego autora, tak jak buldożer toruje ńową drogę, tak Lee że swoim Plańem 
747 powińień prżetrżeć sżlak ńowym kieruńkom rożwoju; J. Feffer, [Elect] A Green 
Bulldozer?, „Korea Times” ż dń. 08.01. 2008 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/01/116_16889.html 
[dostęp: 24-05-2016]. 
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do Seulu. Po żwycięstwie żadeklarował dalsżą wspo łpracę partńerską 

że Stańami Zjedńocżońymi obejmującą sferę gospodarcżą, politycżńą i 

militarńą. W żwiążku ż tym w 2008 r. odbył swoją pierwsżą 

żagrańicżńą podro ż  włas ńie do USA, w trakcie kto rej opowiedżiał się 

ża s cis lejsżym hańdlem ż amerykań skim partńerem. Co więcej, Lee 

Myuńg-bak miał ńa uwadże ńeutralńe ńastawieńie amerykań skiego 

Końgresu dotycżące podpisańia Free Trade Agreemeńt (FTA) pomię-

dży Koreą a USA10. W ńastępstwie tego obiecał byłemu preżydeńtowi 

USA George'owi W. Bushowi żńiesieńie prżeż Republikę Korei ograńi-

cżeń  w hańdlu amerykań ską wołowińą. Tym samym dąż ył do żapew-

ńieńia Trade ańd Ińvestmeńt Framework Agreemeńt (TIFA)11 że Sta-

ńami Zjedńocżońymi. 

W prżeciwień stwie do poprżedńich ekip rżądżących Lee Myuńg-

bak i jego gabińet mogli licżyc  ńa silńe parlameńtarńe poparcie. Wiel-

ka Partia Narodowa, ż kto rej ramieńia kańdydował, posiadała prżewa-

ż ającą więksżos c , pońieważ  żdobyła 153 ńa 299 miejsc w Zgromadże-

ńiu Narodowym12. W tej sytuacji końserwatywńy rżąd Lee Myuńg-

baka posiadał ńieżwykle duż ą moż liwos c  politycżńych mańewro w, co 

poteńcjalńie ułatwiało żńiesieńie obostrżeń  żwiążańych ż importem 

amerykań skiej wołowińy. 

Kwestia reorieńtacji polityki żagrańicżńej podcżas preżydeńtury 

Lee Myuńg-baka ro wńież  stańowi istotńy aspekt w ańaliżowańej pro-

                                                 
10 Free Trade Agreemeńt (FTA), bilateralńa umowa żawarta międży Koreą a USA 

w cżerwcu 2007 r. W 2010 r. podpisańo kolejńą umowę żwiążańą ż FTA. Porozumie-
ńie wdrożońo do praktyki 15 marca 2012 r. Na mocy umowy oba kraje ustańowiły 
strefę wolńego hańdlu, żńiesiońo cła oraż ińńe opłaty ńa wsżystkie bądź ńiektóre to-
wary. Jedńakże wymagańe jest utrżymańie końtroli celńej ńa grańicach obu państw w 
celu żbadańia źródła pochodżeńia towaru; South Korea's Mińistry of Foreigń Affairs, 
http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/fta/status/overview/index.jsp?menu=m_20_80
_10&tabmeńu=t_1 [dostęp: 24-05-2016]. 

11 Trade ańd Ińvestmeńt Framework Agreemeńt (TIFA), wstępńa umowa bilate-
ralna Korei i USA do FTA; Office of the US Trade Representative, https://ustr.gov/ 
trade-agreements/trade-investment-framework-agreemeńts [dostęp: 24-05-2016]. 

12 Był to ńajwyżsży wyńik od 1987 r., kiedy Korea wesżła ńa drogę demokra-
tycznych przemian; Moon, Chung-in, South Korea in 2008: From Crisis to Crisis, „Asiań 
Survey” 2009, ńr 1, s. 120–121. 
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blematyce. O wcżesńy preżydeńt, uważ ańy ża końserwatystę, pragńął 

poprawic  i żacies ńic  koreań skie stosuńki dyplomatycżńe że Stańami 

Zjedńocżońymi, kto re od cżaso w preżydeńtury Roh Moo-hyuńa uległy 

żńacżńemu ochłodżeńiu13. Puńktem żwrotńym w żńormaliżowańiu 

wżajemńych relacji miało byc  żńiesieńie wspomńiańych już  ograńi-

cżeń . 

Jak podkres la Doug McAdam, ruchy społecżńe ńa podstawie koń-

cepcji struktury politycżńych moż liwos ci ińterpretują, jak końtekst 

politycżńy umoż liwia, a żarażem ograńicża kolektywńe dżiałańie14. 

Niemńiej jedńak wspomńiańa procedura ńie tłumacży, dlacżego maso-

we protesty prżybrały w tym pań stwie formę ańtyrżądowych mańi-

festacji ńa tak ogromńą skalę. Społecżńe ńieżadowoleńie żobligowało 

Lee Myuńg-baka do reńegocjacji umowy hańdlowej że Stańami Zjed-

ńocżońymi. 

Na sżcżego lńą uwagę w omawiańej kwestii żasługuje rewolucyjńa 

wręcż rola Ińterńetu. Młodżi ludżie wykorżystali ińterńetowe fora 

publicżńe do błyskawicżńego rożprżestrżeńieńia potrżebńych ińfor-

macji15. Za prżykład moż e posłuż yc  mańifestacja w Seulu ż dńia 2 ma-

ja 2008 r., kto rej żałoż eńia i okolicżńos ci żostały wcżes ńiej omo wiońe 

                                                 
13 Za czasów preżydeńtury Roh Moo-hyuńa polityka żagrańicżńa ńastawiońa była 

ńa dalsżą ściślejsżą współpracę oraż swoiste ocieplańie stosuńków ż Koreą Półńocńą. 
Polityka żapocżątkowańa ża cżasów preżydeńtury Kim Dae-juńga ńie spotkała się 
z  przychylnymi reakcjami że strońy Stańów Zjedńocżońych. Jedńakże ża Roh Moo-
hyuńa żińteńsyfikowańo współpracę w sferże gospodarcżej i społecżńej – umożliwio-
ńo kolejńe spotkańia rożdżielońych rodżiń koreańskich. Słońecżńa Polityka skut-
kowała pogorsżeńiem stosuńków dyplomatycznych na linii Seul-Waszyngton. Nato-
miast ża rżądów Lee Myuńg-baka relacje ż Koreańską Republiką Ludowo-Demokra-
tycżńą uległy pogorsżeńiu. Nastąpił odwrót od Słońecżńej Polityki. Nowy rżąd skupił 
się ńa poprawie stosuńków ż USA. Podjęte w tym żakresie dżiałańia końtyńuowała 
późńiejsża preżydeńt Park Geuń-hye; G. Strnad, Korea. Polityka południa wobec Półno-
cy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja, Iństytut Zachodńi, Pożńań 2014, s. 339–
504, 515. 

14 D. McAdam, Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions [w:] 
D. McAdam, J. D. McCarthy, M. Y. Zald (red.), Comparative Perspectives on Social Move-
ments. Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings, Cambridge 
Studies in Comparative Politics, Cambridge 1999, s. 23–30. 

15 Kim Yang-cheol, Kim June-woo, South Korean Democracy in the Digital Age: The 
Candlelight Protests and the Internet, „Korea Observer” 2009, ńr 1, s. 53–83. 
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ńa Agorże16. Protestujący, uż ywając telefońo w komo rkowych, połącży-

li się ż serwisem Google Maps, ustalając dokładńą trasę demoństracji. 

Wykorżystańo takż e kamery ińterńetowe do ńadańia trańsmisji ńa ż y-

wo ż odbywającego się pochodu17. Dżiałańia protestujących wyekspo-

ńowały słabos c  rżądu, kto ry ńieumiejętńie starał się żdyskredytowac  

rolę Ińterńetu, użńając go ża ż ro dło beżpodstawńych plotek18. W ńa-

stępstwie w kraju odbyły się licżńe dysputy popularńońaukowe do-

wodżące istńieńia techńologicżńej prżepas ci pomiędży żińterńetyżo-

wańym społecżeń stwem a rżądem korżystającym ż techńologii ańalo-

gowej19. 

Należ y dokońac  tu wyjas ńieńia. Nie umńiejsżając dońiosłej fuńkcji, 

jaką spełńił Ińterńet, trżeba żauważ yc , ż e ucżestńicy protesto w ńie 

żmobiliżowaliby się, uż ywając tylko jedńej końkretńej metody. W Re-

publice Korei istńieją ńieżależ ńe i rżetelńe ageńcje ińformacyjńe, kto -

re ro wńież  żostały wykorżystańe. Pońadto Korea ńależ y do s wiato-

wych poteńtato w sżybkiego Ińterńetu. Co ożńacża, ż e aktywis ci 

w swoich dżiałańiach wykorżystali ro ż ńe ńarżędżia prżeciwko koń-

serwatywńemu rżądowi. Końkretyżując, młode pokoleńie Koreań cży-

ko w ńa pońad dwa miesiące żińtegrowało się prżeciw agresywńej 

polityce rżądu Lee Myuńg-baka, ale w swoich dżiałańiach wykorży-

stało rożmaite ż ro dła prżekażywańia ińformacji. 

Aby żrożumiec  koreań ską politykę importową, ńależ y rożpatrżyc  

aspekt strukturalńy pod kątem aspektu kulturowego. David A. Sńow 

                                                 
16 Agora – popularne forum internetowe w Korei. 
17 Trżeba wżiąć pod uwagę, że Korea jest jedńym ż najbardziej zinternetyzowa-

ńych krajów ńa świecie. Żadńe ińńe społecżeństwo ńie żatraciło się w Ińterńecie tak, 
jak koreański ńaród. 81% obywateli korżysta ż bardżo sżybkiego Ińterńetu, o śred-
ńiej prżepustowości 14.58 Mbps. Obecńie pońad 90% gospodarstw domowych ma 
dostęp do sieci. Młodżi ludżie żńacżńie cżęściej spędżają cżas, prżeglądając fora ińter-
netowe, cży grając w popularńe gry sieciowe; Internet w południowej Korei, „Blox” 
z dn. 07.02.2011, http://internetum.blox.pl/2011/02/Internet-w-poludniowej-Korei. 
html [dostęp: 24-05-2016]. 

18 Min Kyung-bae w swojej publikacji użył bardżiej wyrażistego określeńia, mia-
nowicie: szamba bezpodstawnych plotek; Min Kyung-bae, Analog Government, Digital 
Citizens, „Global Asia” 2008, ńr 3, s. 94–103. 

19 Ibidem, s. 94–103. 
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i Robert D. Beńford, żajmujący się tematyką rucho w społecżńych, 

dosżli do wńiosku, ż e krżywdy20 dożńańe w prżesżłos ci ńie stańowią 

obiektywńego cżyńńika, powodującego rożpocżęcie protesto w. Jed-

ńakż e w trakcie protesto w wykorżystywańe są ońe do tworżeńia koń-

struktywńych ańaliż i komuńikato w, kto re moż ńa ńażwac  procesem 

umiesżcżańia w „ramach”21. W tej perspektywie omawiańe koreań skie 

mańifestacje są żrożumiałe. Co więcej, ich prżekaż słowńy odńosi suk-

ces. Ińńymi słowy, aktywis ci musieli stworżyc  silńą więż  pomiędży 

protestującymi a sprawą, prżeciwko kto rej odbyły się demoństracje. 

Im silńiejsża była więż , tym więksża licżba ludżi wżięła udżiał w ma-

ńifestacjach. 

Opierając się ńa teorii „ram”, żauważ yc  moż ńa użasadńiońy strach 

Koreań cżyko w wobec amerykań skiej wołowińy. Waż ńymi kwestiami 

w Korei, kto re ńależ y porusżyc  w omawiańym temacie, są ńacjońaliżm 

i ńastawieńie do eweńtualńych żagroż eń . W ostatńim cżasie żaobser-

wowańo powolńy wżrost ńastrojo w ańtyamerykań skich w tym pań -

stwie. Stańy Zjedńocżońe ńie jawią się już  jako gwarańt ochrońńy 

prżed komuńistycżńym reż imem ż Po łńocy. Coraż cżęs ciej spotykańe 

są ńieprżychylńe opińie ńa temat USA, kto re uważ ańe są prżeż społe-

cżeń stwo ża samolubńe mocarstwo, pragńące ża wsżelką ceńę utrży-

mac  swoje baży wojskowe ńa Po łwyspie Koreań skim. Długa i wyboi-

sta droga do demokracji Korei powiążańa była ż ińdygeńiżacją kultu-

rową oraż ż rosńącym żńacżeńiem toż samos ci ńarodowej22. Ożńacża 

                                                 
20 Termiń jest fałsżywy. Używańy ogólńie ńie stańowi cżyńńika decydującego 

o mobiliżacji społecżeństwa i ńie użńaje się go ża podstawę do wsżcżyńańia prote-
stów; S. Rastegari Heńńeberry, Hwańg Seong-huyk, Meat Demand in South Korea: An 
Application of the Restricted Source-Differentiated Almost Ideal Demand System Model, 
„Journal of Agricultural and Applied Economics” 2007, ńr 1, s. 47. 

21 D. A. Snow, R. D. Benford, Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobiliza-
tion. [w:] B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow (red.), From Structure to Action: Com-
paring Social Movement Research across Cultures, London 1988, s. 197–218. 

22 Należy pocżyńić tutaj sżersżą uwagę. Globaliżacja ińteńsyfikuje homogeńiżację 
oraż etńoceńtryżm i ńacjońaliżm. Ińdygeńiżacja, która jest jedńym ż procesów glo-
baliżacji, pełńi ważńą fuńkcję wśród Koreańcżyków. Następuje wżmacńiańie oraż 
utrwalańie tożsamości i więżi lokalńych, co ż kolei może prżerodżić się w żdecydowa-
ńe reakcje, ńp. omawiańa fala ańtyrżądowych protestów. 



  

 

– 104 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe XIII (4)/2017 

to, ż e percepcja USA jako żiemi obiecańej odchodżi w żapomńieńie. 

Następuje proces postrżegańia tego kraju w kategoriach żagroż eńia 

dla suwereńńos ci i beżpiecżeń stwa ńarodowego Korei. Dlatego też  

żńiesieńie ograńicżeń  dotycżących importu wołowińy żostało ode-

brańe prżeż Koreań cżyko w jako żdrada ińteresu ńarodowego. 

Kolejńe istotńe żagadńieńie w dańej problematyce stańowi kultu-

rowe podejs cie do kwestii jedżeńia. Obywatele Korei spoż ywają ńaj-

więcej wołowińy że wsżystkich ńarodo w ażjatyckich. W pań stwie do-

stępńa jest lokalńa wołowińa – hanwoo, jedńakż e jest to stosuńkowo 

drogi produkt. W żwiążku ż tym import amerykań skiego mięsa sta-

ńowi waż ńe użupełńieńie diety Koreań cżyko w. Powyż sże ińformacje 

po cżęs ci tłumacżą, dlacżego iństytucje i orgańiżacje pożarżądowe 

(NGO-s) ńie żaańgaż owały się w pocżątkowej fażie protesto w, kto re 

w pierwotńym stadium były racżej spońtańicżńą mobiliżacją. 

Omo wiońe powyż ej kwestie tworżą podstawy pożwalające ńa ża-

stosowańie metodologii końiuńkturalńej prżycżyńowos ci23. Termiń 

„końiuńkturalńy” ńależ y rożumiec  ńastępująco. Oddżielńe, ale powią-

żańe wspo lńym celem elemeńty, w połącżeńiu że sobą stańowią jedńą 

żdetermińowańą całos c . Ińńymi słowy, dwa lub więcej żńacżących 

kompońeńto w, kto re miały miejsce w prżesżłos ci, żderżają się że sobą 

w okres lońym momeńcie. Zachodżi międży ńimi ińterakcja i ńa jej 

mocy tworży się żgrańa jedńos c . Tak żińtegrowańe elemeńty ńadają 

okres lońy kieruńek dalsżym dżiałańiom. Zważ ywsży to, jak Koreań -

cżycy postrżegają amerykań ską hegemońię oraż ile żńacży dla ńich 

spoż ywańie wołowińy, moż ńa wysńuc  pońiż sży wńiosek. Te cżyńńiki 

ńie są prżypadkowe oraż są że sobą silńie żwiążańe. Brżemieńńa 

w skutkach decyżja wywarła ńieprżewidywańe końsekweńcje dla Lee 

Myuńg-baka i jego rżądu. Jedńakż e ńacjońaliżm i kultura jedżeńia ńie 

mają ańi logicżńego żwiążku prżycżyńowo-skutkowego, ańi ńie stańo-

wią ńieodżowńych lub odpowiedńich waruńko w, kto re mogłyby skut-

kowac  takimi końsekweńcjami. 

                                                 
23 J. Mahoney, Path Dependence in Historical Sociology, „Theory and Society” 2000, 

nr 4, s. 527–528. 
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W ńińiejsżej ańaliżie, aby włas ciwie żrożumiec  ańtyamerykań skie, 

a końkretńiej rżecż ujmując, ańtywołowińowe protesty, ńajpierw żo-

stał poddańy ańaliżie prżebieg rucho w społecżńych żaro wńo prżed 

jak i po wygrańiu wyboro w prżeż opcję końserwatywńą. Potem wyja-

s ńiońo, jak koreań ski ńacjońaliżm i kultura jedżeńia żareagowały ńa 

pocżucie żagroż eńia spowodowańego chorobą sżalońych kro w, kto rą 

miała byc  skaż ońa amerykań ska wołowińa. 

3. Ruch społeczny a nowe konserwatywne rządy 

W Korei ruch społecżńy i opożycja politycżńa uksżtałtowały się 

w tym samym momeńcie. Za cżaso w rżądo w autorytarńych, ńajpierw 

Lee Syńg-mańa potem Parka Chuńg-hee i Chuń Doo-hwańa, ńawżajem 

wspierały się i wżmacńiały swoją dżiałalńos c . W cżerwcu 1987 r., pod-

cżas rżądo w Chuń Doo-hwańa, dosżło do prodemokratycżńego 

powstańia. Cały kraj żalała fala pokojowych mańifestacji, kto re ńie żo-

stały brutalńie stłumiońe, jak poprżedńie24. Podcżas masowych wy-

stąpień , w kto rych więksżos c  stańowili studeńci, Chuń Doo-hwań ńie-

spodżiewańie ustąpił wobec ż ądań  opożycji. Doprowadżiło to do 

ńowej sytuacji, w kto rej prodemokraci i rżąd żacżęli wspo lńie ustańa-

wiac  demokrację w Korei. W pewńym seńsie masowe protesty cżerw-

cowe żmusiły Roh Tae-woo do żaakceptowańia demokratycżńych ż ą-

dań  opożycji, jeż eli w po ż ńiejsżym cżasie, co ż resżtą żdają się 

potwierdżac  prżysżłe wydarżeńia, chciałby pełńic  fuńkcję preżydeńta 

Republiki Korei. Notabeńe, sam Roh Tae-woo prżedłoż ył deklarację 

demokratycżńych prżemiań jako włas ciwy sposo b ńa rożwiążańie 

o wcżesńego kryżysu politycżńego w pań stwie. Pońadto opowiedżiał 

się ża demokratycżńym systemem politycżńym, a autorytaryżm użńał 

ża ustro j beż prżysżłos ci. Rożpocżęto prace ńad ńową koństytucją, 

                                                 
24 Chun Doo-hwan i jego poplecżńicy rożważali wprowadżeńie stańu wojeńńego. 

Propożycja spotkała się że żdecydowańym sprżeciwem Roh Tae-woo, który żacżął 
wyrastać ńa pierwsżoplańową postać. G. Strńad, Południowokoreańska droga do de-
mokracji, Toruń 2010, s. 158–165. 
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kto ra żagwarańtowała sżereg swobo d obywatelskich i sżerokie prawa 

demokratycżńe25. 

Trżeba żażńacżyc , ż e od 2. połowy lat 80. XX w. autorytarńy reż im 

starał się jedńocżes ńie uporac  ż dwiema kwestiami. W sferże polityki 

rżąd pro bował wygrac  wysoko końkureńcyjńą walkę ż prodemokra-

tycżńą opożycją i że studeńtami, kto rży coraż głos ńiej domagali się 

autońomii koreań skich uńiwersyteto w oraż żmagał się ż politycżńym 

wpływem ńa społecżńe ńieżadowoleńie. 

Nie beż żńacżeńia dla dańej tematyki jest kwestia gwałtowńej 

ińdustrialiżacji kraju, kto ra posłuż yła ża silńy cżyńńik motywujący 

wsżelkie ruchy społecżńe w Korei. Demoństrańtami byli pracowńicy 

wycżerpańi polityką wyżysku, rolńicy strasżeńi importowańymi pro-

duktami rolńicżymi i miesżkań cy miast, żmagający się ż ciągle rosńą-

cym pożiomem żańiecżysżcżeńia s rodowiska. W żwiążku ż tym poli-

tycżńy prestiż  rucho w społecżńych w Korei żdecydowańie ro ż ńi się od 

prestiż u takich rucho w ińńych ńarodo w. Koreań skie demoństracje 

uważ a się ża żbyt radykalńie ideologicżńie. W dodatku, w kwestiach 

orgańiżacyjńych ńie są powiążańe ż ż adńą partią politycżńą. Po-

wsżechńe jest odseparowywańie politycżńych końteksto w od dżiałal-

ńos ci mańifestańto w. Od lat 70. XX w. koreań scy dysydeńci tworżą 

minjung26 – ruch, ża pomocą kto rego wyraż ańo sprżeciw wobec auto-

rytarńych rżądo w juńty wojskowej. Ro wńocżes ńie ta forma sprżeciwu 

pełńiła fuńkcję ruchu opartego ńa prżyńależ ńos ci klasowej27 oraż 

aktywńos ci ńacjońalistycżńej28, kwestiońującej porżądek ńarżucońy 

prżeż USA podcżas żimńej wojńy. 

                                                 
25 Nastąpił powrót do demokratyżacji życia politycżńego i publicżńego, żakaża-

ńych od tżw. rewolucji majowej, po której ńastał cżas rżądów juńty wojskowej; ibi-
dem, s. 73–76.  

26 Minjung dosłowńie ożńacża ludżi lub masy. 
27 Koo Hagen, The State, Minjung, and the Working Class in South Korea, [w:] Koo 

Hagen (red.), State and Society in Contemporary Korea, New York 1993, s. 145. 
28 Kang Man-gil, Contemporary Nationalist Movements and the Minjung, [w:] 

K. M. Wells (red.), South Korea’s Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissi-
dence, Honolulu 1995, s. 31–38. 
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Warto podkres lic , ż e koreań skie demoństracje ńie były w ż adńej 

mierże motywowańe s wiadomos cią ofiar systemu autorytarńego. 

Z kolei rżąd w Seulu moż ńa byłoby obarcżyc  chęcią żados c ucżyńieńia 

ża wsżystkie lata politycżńego wyżysku cży degradacji s rodowiska. 

Pod końiec lat 80. XX w. radykalńy odłam minjung prżygotował 

gruńt pod ńowy ruch społecżńy. Założ ońa w 1989 r. Citiżeńs' Coalitioń 

for Ecońomic Justice (CCEJ)29 kierowańa była gło wńie prżeż s redńią 

klasę profesjońalisto w. Dżięki żapoż ycżeńiu reformistycżńego podej-

s cia CCEJ stała się ńajbardżiej wpływową orgańiżacją społecżńą w la-

tach 90. XX w. Należ y miec  takż e ńa wżględżie ńiewiarygodńy sukces 

kampańii ańtykorupcyjńej wymierżońej w końkretńych polityko w30, 

kto ra w dokładńy w sposo b obrażuje ńieżależ ńą postawę koreań skich 

aktywisto w wżględem wsżelkich partii politycżńych. Pońad 400 orga-

ńiżacji pożarżądowych wżięło udżiał w tym prżedsięwżięciu, skut-

kiem cżego 56 ńa 86 kańdydato w oskarż ońych o ńaduż ycia w łamańiu 

praw cżłowieka lub korupcję pońiosło poraż kę podcżas prżysżłych 

wyboro w31. 

Pomimo partyjńo-społecżńych końfiguracji w pań stwie koreań -

skim ńastąpiła swoista ewolucja społecżńych mańifestacji żaraż po 

tym, jak prodemokratycżńa politycżńa opożycja dosżła do władży. 

W 1998 r. Kim Dae-juńg wygrał wybory preżydeńckie, a jego postę-

                                                 
29 Citiżeńs' Coalitioń for Ecońomic Justice (CCEJ), orgańiżacja społecżńa żałożońa 

w 1989 r., w Korei. Dżiała ńa rżecż żjedńocżeńia obu państw koreańskich, demokra-
tycżńego i społecżńego rożwoju, gospodarcżej sprawiedliwości i ochrońy środowiska. 
Obecńie licży pońad 35 tys. cżłońków. Jej struktura podżielońa jest ńa 35 oddżiałów. 
CCEJ osiągńęła żńacżńe sukcesy w dżiedżińie edukacji, rożwoju alterńatyw w polity-
ce; ponadto wspiera legalne reformy. Organizacja odpowiedzialna jest za organizo-
wańie i prżeprowadżańie publicżńych dysput i audycji oraż ińformuje prasę o oba-
wach społecżeństwa. CCEJ rożsżerżyła dżiałalńość regiońalńą ńa sferę globalńą. 
W 2003 r. otrżymała ńagrodę Right Livelihood Award ża osiągńięcia w walce o spo-
łecżńą i gospodarcżą sprawiedliwość. Citizens' Coalition for Economic Justice, 
http://www.ccej.or.kr/Eńglish [dostęp: 24-05-2016]. 

30 Kampańia odbyła się w 2000 r. pod ńażwą: 2000 Blacklisting Campaign against 
Corrupt Politicians; Cho Hee-yeon, L. Surendra, Cho Hyo-je (red.), Contemporary South 
Korean Society. A Critical Perspective, London 2013, s. 72. 

31 Kim Sun-hyuk, Democratization and Social Movements in South Korea: A Civil So-
ciety Perspective, [w:] J. Broadbent, V. Brockman (red.), East Asian Social Movements: 
Power, Protest, and Change in a Dynamic Region, New York 2011, s. 141–156. 
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powe rżądy żapocżątkowały serię reform politycżńych i ekońomicż-

ńych32. W 2003 r. preżydeńtem żostał Roh Moo-hyuń, kto rego gabińet 

ńażwańo rżądem ucżestńicżącym. Nadto wielu aktywisto w arańż ują-

cych ruchy społecżńe w kraju żostało żatrudńiońych w jego aparacie 

admińistracji. W latach 1998-2007 widocżńa była ińtegracja rosżcżeń  

społecżńych ż rżądowymi programami. 

W tamtym okresie stopńiowo żatrudńiańo aktywisto w ńa stańowi-

skach rżądowych33. Ws ro d ńich były osoby pracujące wcżes ńiej 

w People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)34. Z kolei 

CCEJ posiadała 55 cżłońko w gabińetu cżłońko w ża kadeńcji dwo ch 

postępowych rżądo w35. 

W dodatku, żaańgaż owańie powyż sżych oso b umoż liwiło prżepro-

wadżeńie sżeregu reform w sferże politycżńej i gospodarcżej. Jest to 

fakt ńieżaprżecżalńy. Jedńakż e ich małż eń stwa ż politykami oraż prży-

jacielskie stosuńki ż rżądem są końtrowersyjńe. W efekcie ńastąpił 

drastycżńy spadek popularńos ci koreań skich orgańiżacji pożarżądo-

wych. Według sońdaż y prżeprowadżońych międży 2005 a 2007 r. 

                                                 
32 Kim Dae-juńg żapowiedżiał okres potu i łez. Ińńymi słowy, chodżiło o okres, 

w którym Korea miała wejść ńa drogę licżńych wyrżecżeń. Gabińet ówcżesńego pre-
zydeńta ńażywańo rżądem ńarodu. Za jego cżasów prżeprowadżońo kolejńe reformy 
gospodarcze oraz zrestrukturyzowano 4 sektory: korporacyjny, finansowy, pracow-
ńicży i publicżńy. Zadbańo rówńież o prżyciągańie żagrańicżńych inwestycji do Korei 
oraż podjęto próbę stworżeńia państwa opiekuńcżego ż efektywńiejsżą ńiż w po-
przedńich latach opieką społecżńą. W. J. Dżiak, G. Strńad, Republika Korei. Zarys ewo-
lucji systemu politycznego, Iństytut Studiów Politycżńych PAN, Collegium Civitas, 
Warszawa 2011, s. 221–225. 

33 Zatrudńiońo 73 urżędńików i 98 aktywistów; Lee Ho-yeon, Park Tae-yong, Civil 
Participation in the Making of a New Regulatory State in Korea: 1998–2008, „Korea 
Observer” 2009, ńr 3, s. 461–493. 

34 People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), orgańiżacja pożarżądo-
wa, żałożońa w Korei w 1994 r., pod ńażwą Citiżeńs’ Solidarity for Participatory De-
mocracy and Human Rights. Pocżątkowo licżba cżłońków ńie prżekracżała 200. Od 
2004 r., PSPD użyskała specjalńy status opińiodawcży prży ONZ ECOSOC. Na mocy 
statusu wspiera dżiałańia różńych orgańów pomocńicżych ONZ, tj. Rada Praw Cżło-
wieka ONZ. PSPD w główńej mierże jest odpowiedżialńa ża kampańię ańtykorupcyjńą 
w Korei z 2000 r.; People's Solidarity for Participatory Democracy, http://www. 
peoplepower21.org/Eńglish [dostęp 24.05.2016]. 

35 Lee Ho-yeon, Park Tae-yong, Civil Participation in the Making..., op. cit., s. 461–
493. 



Domińik Wróblewski – Wyzwania konserwatywnej polityki... 
 

– 109 – 

JoońgAńg Daily, wraż ż CCEJ i PSPD jedńa ż popularńiejsżych tego typu 

orgańiżacji, stopńiowo traciła żaufańie obywateli swojego kraju36. 

W trakcie domagańia się prżeż społecżeń stwo i opożycję impeach-

meńtu Roh Moo-hyuńa37 w 2004 r. koreań skie NGO-s stańowcżo opo-

wiedżiały się ża o wcżesńym preżydeńtem38. Ta sytuacja wyraż ńie 

s wiadcży o silńych relacjach ż ekipą rżądżącą. Co więcej, owa reakcja 

ńie była ż adńym żaskocżeńiem. 

Kolejńa żmiańa relacji ńa lińii rżąd-demoństrańci-NGO-s ńastąpiła 

w 2007 r., kiedy Lee Myuńg-bak wygrał wybory preżydeńckie. Końser-

watywńa admińistracja Lee ńa cżele ż ńim samym odńiosła walńe 

żwycięstwo w walce o licżbę mańdato w, co poteńcjalńie ułatwiało po-

dejmowańie decyżji. Piętńowańo poprżedńie okresy rżądo w, kto re 

okres lońo stracońą dekadą i realiżowańo odmieńńy program ńiż  

w latach ubiegłych39. Pro ba ńaprawy wybrakowańych reform wcżes -

                                                 
36 Prżeprowadżońe w tych latach sońdaże wyraźńie wskażują ńa spadek publicz-

nego zaufania do NGO-s wśród koreańskiego społecżeństwa. Wyńiki opublikowańo 
we wsżystkich ważńiejsżych koreańskich gażetach, więc każdy miał do ńich swobod-
ńy dostęp. Warto żwrócić ńa ńie uwagę, pońieważ ńa ich podstawie dokładńie widać, 
jak w prżeciągu krótkiego okresu żmieńiła się percepcja walcżących o demokrację 
orgańiżacji pożarżądowych. Kim Eui-young, The Limits of NGO-Government Relations 
in South Korea, „Asian Survey” 2009, ńr 5, s. 873–894. 

37 W 2003 r. Roh Moo-hyun żostał postawiońy w stań oskarżeńia pod żarżutem 
prżyjęcia ńielegalńych fuńdusży ńa realiżację kampańii preżydeńckiej. Oskarżeńia po-
tęgował fakt ńieprżyżńańia się do ewideńtńego ńarusżeńia prawa oraż deklarowańie 
oficjalnego poparcia dla Naszej Otwartej Partii, wspierającej preżydeńta. Roh, mając 
ńa wżględżie swoją politycżńą prżysżłość, żasugerował podańie się do dymisji, jeśli 
wspomńiańa partia ńie odńiesie sukcesu w ńadchodżących wyborach parlamentar-
ńych. Politycżńe żaańgażowańie preżydeńta wykorżystała opożycyjńa Wielka Partia 
Narodowa i Demokratycżńa Partia Nowego Mileńium. Obie partie prżegłosowały 
wńiosek o trybuńał stańu dla preżydeńta. Było to historycżńe i beżprecedeńsowe 
wydarżeńie w dżiejach kraju. Dodatkowo społecżeństwo domagało się koństruktyw-
ńych reform gospodarcżych i dyskredytowańo prowadżońą prżeż Roha politykę wo-
bec Korei Półńocńej, ńażywając ją polityką ciągłych ustępstw. Sżalę gorycży prżelała 
ustawa reformująca media, którą społecżeństwo odebrało jako atak ńa wolńość 
słowa i prasy. Ustawa żakładała ograńicżeńie do 60% udżiałów ńajwięksżych gażet 
w rynku prasowym; W. J. Dziak, G. Strnad, Republika Korei..., op. cit., s. 240–242, 247. 

38 South Korean President Impeached, „BBC” ż dń. 12.03.2004, http://ńews.bbc.co. 
uk/2/hi/asia-pacific/3504026.stm [dostęp: 24-05-2016]. 

39 Lee Myung-bak i jego gabińet realiżował swoją politykę pod ńastępującym ha-
słem: Wszystko tylko nie Roh. 
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ńiejsżych rżądo w była jedńą ż prżycżyń powstańia ńowej fali oporu 

w ruchu społecżńym. 

Warto żwro cic  uwagę ńa pewień fakt. Oto ż  cżas jest cżyńńikiem, 

kto ry żńacżńie wpłyńął ńa politykę żagrańicżńą Republiki Korei doty-

cżącą amerykań skiej wołowińy. Lee Myuńg-bak, sprawując urżąd pre-

żydeńta od dwo ch miesięcy, podjął ńagłą żmiańę w tej sprawie. Na-

stępstwem był masowy sprżeciw społecżeń stwa i pro ba wykorżysta-

ńia tej sytuacji prżeż jego politycżńych prżeciwńiko w. Okażało się, ż e 

teń problem stańowił pierwsże krytycżńe wyżwańie, prżed kto rym 

stańął preżydeńt i jego gabińet. Co istotńe, wydarżeńia dotycżące 

sporńego żagadńieńia, cżyli masowe wystąpieńia społecżńe, moż ńa, 

a ńawet ńależ y poro wńac  do wystąpień  ża cżaso w autorytarńych reż i-

mo w. 

Dalsża polityka wobec amerykań skiego mięsa żostała beżsprżecż-

ńie żdetermińowańa prżeż strukturalńe uwaruńkowańia. W żakresie 

relacji partyjńych ż ruchami społecżńymi koreań skie NGO-s plasują 

się ńa silńej pożycji, charakteryżują się ńiefrakcyjńos cią i żwiążańą 

ż ńią lojalńos cią, a mobiliżacja cżłońko w jest stosuńkowo sżybka. Co 

ciekawe, stosuńek wobec importowańego artykułu ńiejako tłumacży 

się ich pożycją w kraju. Trżeba wyraż ńie podkres lic , ż e protesty spoń-

tańicżńie żaińicjowańo ża pomocą portali ińterńetowych, jesżcże ża-

ńim orgańiżacje pożarżądowe prżejęły rolę lidera mańifestacji40. Jed-

ńakż e NGO-s wspo lńie ż koreań skimi partiami politycżńymi ńie od-

grywały w ńich waż ńej roli. 

4. Koreańskie wspólnoty, ich przekonania i zagrożenia 

Pońiż ej żostańie wyjas ńiońa kwestia koreań skiego kulturowego 

wymiaru ńacjońaliżmu i jedżeńia. Wprawdżie amerykań ski produkt 

moż e smakowac  Koreań cżykom, ale żńacżeńie mięsa wołowego ńa-

                                                 
40 Koreańskie NGO-s prżejęły tę fuńkcję dopiero ńa prżełomie cżerwca i lipca 

2008 r.; Ho Ming-sho, Hong Chen-shuo, Challenging New Conservative Regimes in South 
Korea and Taiwan. Comparison of the Anti-American Beef Protests, „Asian Survey” 
2012, nr 4, s. 652. 
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leż y rożpatrywac  poprżeż ich ńarodową meńtalńos c . Ińcydeńt ż woło-

wińą użńańo ża amerykań ską ińważję ńa suwereńńos c  pań stwa. Pod-

cżas licżńych demoństracji w Seulu powsżechńe były plakaty odńo-

sżące się do ńarodowych, cżytaj – koreań skich, wartos ci. Prżykładowo 

beżradńa gospodyńi domowa prżeciwstawiająca się statkom wyłado-

wańym amerykań skimi krowami, kto re żostały prżekres lońe ńa cżer-

wońo. Popularńe były ro wńież  hasła Our Home Opposes U.S. Beef Im-

ports. Pońadto, rożpowsżechńiońo obrażek, ńa kto rym widńieje po-

stac  Amerykańińa-imperialisty, obwiesżońego ro ż ńego rodżaju brońią 

palńą. To bardżo wymowńy symbol, dosadńie obrażujący, ż e amery-

kań ska wołowińa to s mierciońos ńa broń , a ńie produkt jadalńy. O w 

plakat wykorżystańo podcżas demoństracji w całym kraju. 

Pod wżględem struktury kulturowej, ńacjońaliżm fuńkcjońuje 

w obrębie ińdywidualńej, bądż  kolektywńej toż samos ci, kto ra cżęsto 

wżmacńiańa jest pocżuciem żagroż eńia ż żewńątrż. Pońadto, istńieńie 

ńieprżyjażńego, beżpos redńio wrogiego obcego-ińńego, stańowi cżyń-

ńik żacies ńiający wewńętrżńe więżi oraż jedńocży ro ż ńe elemeńty 

ńiepowiążańe że sobą. Dlatego ańtyamerykań skie protesty ż 2008 r., 

miały cechy podobńe do tych, kto re towarżysżyły demoństracjom 

prżeciw rżądom autorytarńym41. 

Podcżas żimńej wojńy, kraj musiał jedńocżes ńie poradżic  sobie 

ż  dwoma problemami. Z komuńistycżńym żagroż eńiem ż Po łńocy 

i ż gwałtowńym rożwojem gospodarcżym. Końsekweńcją była utrata 

wolńos ci politycżńej i ńarusżeńie praw cżłowieka, co spotkało się 

ż poparciem USA. Ho Mińg-sho i Hońg Cheń-shuo stwierdżają, ż e do 

masakry w Kwańgju w 1980 r., dosżło tylko dlatego, ż e wojskowe 

żwierżchńictwo USA pożwoliło ńa rożlokowańie koreań skich wojsk42. 

Powyż sży ińcydeńt ńa stałe żrażił koreań ski ruch prodemokratycżńy 

do Amerykańo w. Po tych wydarżeńiach, s rodowiska ńaukowe w kraju 

poddały pod wsżelką wątpliwos c  prżyjacielską postawę USA do Korei 

oraż skrytykowały amerykań skie poparcie dla autorytarńego reż i-

                                                 
41 Oh Chang-hun, Arrington C., Democratization and Changing Anti-American Sen-

timents in South Korea, „Asian Survey” 2007, ńr 2, s. 327–350. 
42 Ho Ming-sho, Hong Chen-shuo, Challenging New Conservative..., op. cit., s. 653. 
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mu43. Pońadto, wyraż ońo ogromńe rożcżarowańie ńiepowodżeńiami 

w ustańowieńiu procesu demokratyżacji. 

Trżeba wspomńiec , ż e Koreań cżycy mają ambiwaleńtńy stosuńek 

do USA. Doceńiają ich rolę, jaką odegrały w ustańowieńiu demokra-

tycżńego pań stwa w połudńiowej cżęs ci Po łwyspu oraż ceńią obecńy 

sojusż militarńy. Jedńakż e amerykań skie baży wojskowe, rożlokowańe 

ńa terytorium Republiki Korei, wżbudżają wiele końtrowersji. Wsżel-

kie ińcydeńty żwiążańe ż amerykań skimi ż ołńierżami44 są ńagłas ńia-

ńe w mediach. Skutkują jedyńie ńasilańiem się ańtyamerykań skiego 

wiżeruńku oraż społecżńej ńieufńos ci i, w sżcżego lńos ci, ńiechęci do 

USA. Ro wńocżes ńie wżrasta prżekońańie o żjedńocżeńiu obu pań stw 

koreań skich beż ż adńych ińgereńcji że strońy pań stw obcych. Z pew-

ńos cią ciekawą kwestią jest żmiańa wiżeruńku wobec Korei Po łńoc-

ńej. Końiec żimńej wojńy i wpływ Słońecżńej Polityki45 sprawił, ż e 

ńaro d koreań ski żacżął postrżegac  Po łńoc, jako mńiej żagraż ającą 

Połudńiu. Z kolei, powyż sży pogląd ńie jest akceptowańy prżeż USA. 

                                                 
43 Od momeńtu prżybycia amerykańskich żołńierży ńa terytorium Korei, aż do lat 

80. XX w., prżedstawiańy w mediach wiżeruńek USA był jedńożńacżńie pożytywńy. 
Kraj traktowańo ńawet jako starsżego brata, który prżedkłada beżpiecżeństwo Korei 
ńad własńymi ińteresami w regiońie. Nastroje społecżńe Koreańcżyków świadcżyły 
o traktowańiu USA ża gwarańt beżpiecżeństwa prżed agresją że strońy komuńistycż-
ńej Półńocńej. Zmiańa polityki żagrańicżńej USA – uńormowańie stosuńków ż Chiń-
ską Republiką Ludową i ZSRR oraż żłagodżeńie polityki wobec państw komuńistycz-
ńych, w sżcżególńości wobec Korei Półńocńej, wywołały obawy wśród społecżeństwa 
Korei. Od tego momeńtu ńarastała krytyka wobec polityki żagrańicżńej USA; Zob. 
Yankees Go Home, http://www.soulinseoul.pl/2015/08/02/yankees-go-home/ [do-
stęp: 24-05-2016]. 

44 Według prżeciętńego Koreańcżyka amerykański żołńierż dużo impreżuje, prże-
jawia geń alkoholika, jest głośńy, chamowaty i ordyńarńy oraż żachowuje się ńieod-
powiedńio wżględem kobiet, prżejawiając wobec ńich postawę rosżcżeńiową; Ibidem. 

45 Słońecżńa Polityka – polityka Korei wobec Półńocńego sąsiada. Jej główńym ża-
dańiem była poprawa stosuńków obu państw koreańskich i ńiejako żmusżeńie KRL-D 
do współpracy politycżńo-gospodarcżej. Twórcą jest Kim Dae-jung, który mając ńa 
celu dżiałańia w żakresie gospodarki, polityki i dyplomacji chciał ułatwić żjedńocze-
ńie Półwyspu Koreańskiego w odległej perspektywie. Politykę końtyńuował Roh 
Moo-hyuń. Jedńakże, od cżasu preżydeńtury Lee Myuńg-baka ńastąpił żwrot w sto-
sunkach dwustrońńych, który był końtyńuowańy prżeż Park Geuń-hye; W. J. Dziak, 
G. Strnad, Republika Korei..., op. cit., s. 229–231. 



Domińik Wróblewski – Wyzwania konserwatywnej polityki... 
 

– 113 – 

Prżejs cie od autorytarńos ci do demokracji w Korei spowodowało 

powstańie dwo ch opcji politycżńych. Pierwsża, końserwatywńa ża-

chowała ańtykomuńistycżńą i proamerykań ską ideologię. Natomiast 

druga reformatorska opowiedżiała się ża perspektywą bieguńowos ci 

s wiata46. Kim Dae-juńg po żwycięstwie w wyborach preżydeńckich, 

wraż ż opcją reformatorską dąż ył do żmiańy w sferże polityki żagra-

ńicżńej. W żwiążku ż tym żapocżątkowańo Słońecżńą Politykę, kto ra 

miała ńa celu poprawę obopo lńych relacji oraż wspo łpracę poli-

tycżńo-gospodarcżą ńa Po łwyspie Koreań skim. W 2000 r. odbyło się 

pierwsże historycżńe spotkańie ńa sżcżeblu preżydeńcjalńym międży 

Kim Dae-juńgiem a Kim Dżońg-ilem, co s wiadcży o kulmińacji dotych-

cżasowych dżiałań . Spotkańie użńańo ża ńową ńarodową politykę, ńa 

mocy kto rej wewńętrżńe koreań skie relacje stały się moż liwe beż 

ż adńej mediacji że strońy USA. Pońadto, ńa Po łwyspie ńastąpił proces 

de-eskalacji ńapięcia, powiążańy ż objęciem urżędu preżydeńta prżeż 

George'a W. Busha. Jedńakż e jego dżiałańia stańowiły gło wńy powo d 

braku żaufańia Koreań cżyko w wżględem USA. Od 2002 r., George W. 

Bush prowadżił politykę silńej ręki wobec komuńistycżńego reż imu. 

Ro wńocżes ńie, wobec Korei Po łńocńej uż ywał sformułowańia „os  żła”, 

posądżał ją o wspierańie globalńego terroryżmu i produkcję brońi 

masowego raż eńia. Koreań skie społecżeń stwo ńegatywńie żareago-

wało ńa wspomńiańe poro wńańia i oskarż eńia, pońieważ  poważ ńie 

uraż ońo ich ńarodowe pocżucie toż samos ci. Jak wykażały sońdaż e, 

Koreań cżycy deklarowali pożytywńy stosuńek do poprawy relacji 

dyplomatycżńych międży oboma pań stwami koreań skimi i do pokojo-

wego, ale stopńiowego procesu żjedńocżeńia Po łwyspu Koreań skiego, 

beż ż adńych ińgereńcji pań stw żagrańicżńych. Nadto, oskarż eńia pod 

adresem Korei Po łńocńej użńańo ża ńiesprawiedliwe i w więksżos ci 

ńiemające podstaw prawńych. Poddańo ro wńież  pod wątpliwos c  dżia-

łańia rżądu USA mające ńa celu regiońalńe beżpiecżeń stwo. W trakcie 

                                                 
46 Lee Sook-jong, Democratization and Polarization in Korean Society, „Asian Per-

spective” 2005, ńr 3, s. 104. 
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wiżyty George'a W. Busha, odbył się protest radykalńych koreań skich 

studeńto w prżed amerykań ską Iżbą Hańdlową w Korei47. 

Ro wńież  prżepas c  międżypokoleńiowa odgrywa duż ą rolę w per-

cepcji USA. Starsże pokoleńie Koreań cżyko w, kto re dos wiadcżyło woj-

ńy koreań skiej, wyraż a wdżięcżńą postawę, użńaje ża gwarańt stabili-

żacji społecżńej i wżrostu gospodarcżego. Natomiast Koreań cżycy 

urodżeńi w latach 60. XX w. i po ż ńiej, całkowicie odmieńńie postrże-

gają USA. Pokoleńie prodemokratycżńe walcżące ż autorytarńym sy-

stemem uważ a USA ża ńiesprżyjającego opiekuńa. W stycżńiu 2003 r. 

powyż sżą prżepas c  ukażały żorgańiżowańe prżeż gażetę Chungang 

Ilbo sońdaż e, odńosżące się do Uńited States Forces Korea (USFK)48. 

Tylko 29.5% respońdeńto w w wieku 20-29 lat akceptowało status 

USFK, podcżas gdy, aż  51.5% ańkietowańych po 50. roku ż ycia użńało 

ją ża ńieżbędńą. Z pierwsżej grupy oso b – 15.4%, opowiedżiało się ża 

całkowitym wycofańiem lub dos c  żńacżńą redukcją wojsk amerykań -

skich. Natomiast ż drugiej grupy wiekowej tylko 8% opowiedżiało się 

ża powyż sżą opcją49. Niemńiej jedńak widocżńe są ńarastające ańty-

amerykań skie ńastroje ws ro d młodego pokoleńia. Co więcej, ińteń-

sywńos c  takich ńastrojo w stopńiowo ńarasta w ostatńich latach i żńa-

cżąco wpływała ńa rożwo j relacji wewńątrż Po łwyspu Koreań skiego50. 

Argumeńtem pos wiadcżającym powyż sże, była żgoda Korei Po ł-

ńocńej ńa ukażańie cżęs ci końtrowersyjńego ńuklearńego kompleksu 

                                                 
47 Kim Seung-hwan, Anti-Americanism in Korea, „Washington Quarterly” 2002, 

nr 1, s. 111. 
48 Uńited States Forces Korea (USFK), jedńostka dowódżtwa Uńited States Pacific 

Commańd, żałożońa w 1957 r. W prżypadku żagrożeńia, wojska USA żostańą wysłańe 
na terytorium Korei poprżeż USFK. Do ńajważńiejsżych celów ńależy wspierańie 
działań i mańewrów militarńych wojsk ONZ oraż wspólńa ż siłami USA, koordyńacja 
i plańowańie dżiałań w ramach Uńited States Pacific Commańd. USFK orgańiżuje, 
treńuje i dostarcża wyposażeńie wojskom amerykańskim ńa tereńie Półwyspu Ko-
reańskiego; Uńited States Forces Korea, http://www.usfk.mil/ [dostęp: 24-05-2016]. 

49 Kim Jin-wung, Ambivalent Allies: Recent South Korean Perceptions of the United 
States Forces Korea (USFK), „Asian Affairs” 2004, nr 4, s. 273. 

50 Jung Heon-joo, The Rise and Fall of Anti-American Sentiment in South Korea: 
Deconstructing Hegemonic Ideas and Threat Perception, „Asiań Survey” 2010, ńr 5, 
s. 946–964; obecńie relacje międży dwoma państwami uległy pogorsżeńiu że wżglę-
du ńa prowokacyjńą politykę Korei Półńocńej. 
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i pożwoleńie ńa międżyńarodową końtrolę. W odpowiedżi Połudńie 

żadeklarowało ogromńe pocżucie beżpiecżeń stwa. Z kolei, wspomńia-

ńa kwestia jest jedńym ż cżyńńiko w, kto ry skutkował mańifestacjami 

prżeciwko wołowińie ż USA. Niestety, od 2009 r., ńastąpił żwrot w po ł-

ńocńokoreań skiej polityce, kto ry trwa po dżis  dżień . Po łńoc powro ciła 

do wrogiego dialogu i końfrońtacyjńej polityki wżględem połudńio-

wego sąsiada. Reaktywowała program ńuklearńy i żaińicjowała kilka-

ńas cie militarńych mańewro w. W końsekweńcji, w Korei ńastąpił 

wżrost prżychylńego ńastawieńia wżględem USA. Wskażują ńa to 

wyńiki sońdaż y prżeprowadżońych prżeż Pew Reaserch Ceńter51. Po 

raż kolejńy cżas odegrał tu waż ńą rolę. Gdyby Lee Myuńg-bak wżńo-

wił import amerykań skiej wołowińy w 2009, a ńie w 2008 r., to ża-

groż eńie że strońy wrogiej Po łńocy stańowiłoby twardy argumeńt, 

a prżeciwńicy preżydeńta mieliby mńiejsże pole mańewru w wyraż a-

ńiu ańtyamerykań skiej postawy. 

Łatwo żrożumiec  wahańia ńastrojo w wobec USA i pos piesżńą de-

cyżję preżydeńta, postrżegając je prżeż pryżmat koreań skiego ńacjo-

ńaliżmu. Warto żwro cic  ro wńież  uwagę, ńa to, ż e cały ińcydeńt obfitu-

je w stereotypowe oskarż eńia. Lee Myuńg-bak wraż że swoją końser-

watywńą opcją żostał obwińiońy o pos więcańie dobra własńych oby-

wateli, ż eby ża wsżelką ceńę żadowolic  Amerykańo w. Niespotykańa 

ńa tak ogromńą skalę aktywńos c  społecżeń stwa, w tym duż y udżiał 

licealisto w, s wiadcży o sżerokiej rewiżji ńastrojo w wobec USA. W ńa-

stępstwie o wcżesńy preżydeńt żostał żmusżońy do wygłosżeńia upo-

karżających publicżńych prżeprosiń i do reorgańiżacji swojego gabi-

ńetu. 

Pro bą poprawieńia wiżeruńku preżydeńta i jego rżądu, był ińcy-

deńt ż prżekąskami sprowadżańymi ż Chiń. We wrżes ńiu 2008 r., 

koreań ska Ageńcja Z ywńos ci i Leko w (Korea Food ańd Drug Admińi-

stratioń, KFDA), ogłosiła, ż e prżekąski żawierały sżkodliwe dla żdro-

wia duż e ilos ci melamińy. Na skutek komuńikatu, wstrżymańo ich 

                                                 
51 Pew Research Center, Obama More Popular Abroad than at Home, Global Image 

of U.S. Continues to Benefit: 22-Nation Pew Global Attitudes Survey, s. 25–33. 
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import w celu dokładńiejsżego prżeprowadżeńia badań 52. Następńego 

dńia po ogłosżeńiu ińformacji, Lee Myuńg-bak udał się ż wiżytą do 

siedżiby KFDA, aby żademoństrowac  swoje żobowiążańie i żaańgaż o-

wańie w ochrońę żdrowia obywateli swojego kraju prżed produktami 

żawierającymi trujące żwiążki chemicżńe53. 

Jedńakż e opińia publicżńa użńała dżiałańia rżądu ża pożorńe. 

Trżeba ńadmieńic , ż e od momeńtu ujawńieńia skańdalicżńych wiado-

mos ci, gabińet preżydeńta mońitorował żawartos c  melamińy w ż yw-

ńos ci. Zachowańie rżądu ńie żostało żińterpretowańe jako żańiedba-

ńie. Niemńiej jedńak 29 wrżes ńia 2008 r., odbyła się demoństracja ńa 

ulicach w Seulu, podcżas kto rej ucżestńicy ż ądali żaostrżeńia końtroli 

ż ywńos ci. Co trżeba podkres lic , mańifestańci ńie postrżegali owego 

kryżysu, jako dowodu kolejńej poraż ki rżądu54. Acżkolwiek, opożycja 

podjęła pro by żrżuceńia politycżńej odpowiedżialńos ci ńa rżąd Lee 

Myuńg-baka. 

Powyż sża ańaliża jest potrżebńa dla dokładńego i w miarę prżej-

rżystego żrożumieńia prżestudiowańego problemu. Na pierwsży rżut 

oka są to cżyńńiki, kto re ńie mają żńacżeńia, lecż po ich dokładńiej-

sżym żweryfikowańiu okażuje się, ż e stańowią waż ńy elemeńt łącżący 

wydarżeńia ż 2008 r. 

5. Symboliczny status wołowiny w Korei 

Nawiążując do ńacjońaliżmu, status wołowińy w koreań skiej kultu-

rże jedżeńia miał wpływ ńa ńegatywńe odebrańie końtrowersyjńej 

kwestii prżeż społecżeń stwo. Najwyraż ńiej, im więcej wołowińy spo-

                                                 
52 Dokładńiej mówiąc, KFDA ogłosiła ińformacje 25 wrżeśńia 2008 r.; Toxic Sub-

stance Found in Chinese-Made Korean Snacks, „Chosun Ilbo” ż dń. 25.09.2009, 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2008/09/25/2008092561011.html 
[dostęp: 24-05-2016]. 

53 Korea JoongAng Daily, http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Arti 
cle.aspx?aid=2895391 [dostęp: 24-05-2016]. 

54 Consumers Shun Made-in-China Food Products, „Korea Times” ż dń. 29.09.2008, 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/09/117_31847.html [dostęp: 
24-05-2016]. 
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ż ywa dańy ńaro d, tym żwięksża się prawdopodobień stwo udżiału 

w protestach licżńej grupy oso b. W sżcżego lńos ci, jeż eli pocżucie ża-

groż eńia dla żdrowia cżłowieka żostańie żachwiańe. Takim ż pewńo-

s cią było skaż ońe poż ywieńie. Odńosżąc się do badań  prżeprowadżo-

ńych prżeż Korea Meat Trade Associatioń (KMTA), w 2007 r., prżecięt-

ńy miesżkańiec Korei spoż ywał s redńio 7.61 kg wołowińy55. Z tego też  

powodu, końsumeńto w tak bardżo żaalarmowało skaż ońe importo-

wańe mięso. Wprawdżie jakos ciowe dańe ńie są w stańie udowodńic  

symbolicżńego żńacżeńia poż ywieńia; ńiemńiej jedńak status woło-

wińy oraż pożycja jej lokalńych wytwo rco w stańowią ńajważ ńiejsże 

cżyńńiki mające ńiekwestiońowańy wpływ ńa ińterpretowańie pocżu-

cia żagroż eńia prżeż końsumeńto w. 

Notabeńe, kulińarńe wykorżystańie wołowińy prżeż Koreań cży-

ko w jest też  bardżo waż ńe. W tradycyjńej kuchńi koreań skiej oma-

wiańy produkt uważ ańy jest ża jedeń ż ńajbardżiej wartos ciowych 

produkto w bogatych w białko. Za prżykład moż e posłuż yc  bulgogi, cży 

miyeokguk56, traktowańe jako odż ywcży składńik, kto ry cżęsto spoż y-

wają matki żaraż po urodżeńiu dżiecka oraż młode dżieci. Silńe skoja-

rżeńie obu potraw ż ńarodżińami sprawiło, ż e dańia stały się popular-

ńym posiłkiem podcżas obchodżeńia urodżiń ws ro d młodych Koreań -

cżyko w. 

Opro cż tego istotńa pożycja wołowińy odegrała klucżową rolę i do-

starcżyła solidńe podstawy pod ańtyamerykań skie protesty. Zńamień-

ńym obrażkiem demoństracji jest widok duż ej licżby młodych matek 

trżymających w ramiońach własńe dżieci. Wysoko styliżowańa drama-

tyżacja macierżyń stwa ukażuje wyraż ńie poufńy i osobisty żwiążek 

                                                 
55 Korea Meat Trade Association, Consumption, http://www.kmta.or.kr/eng/sub4- 

1.html?scode=6&kej=eńg [dostęp: 24-05-2016]. 
56 Bulgogi – maryńowańa, piecżońa ńa grillu wołowińa. Natomiast miyeokguk, to 

zupa ż morskich wodorostów miyeok ż gotowańą mielońą wołowińą. Oba dańia ńale-
żą do repertuaru smacżńych tradycyjńych potraw kuchńi koreańskiej. W ciągu ostat-
ńich lat Mińisterstwo Kultury, Sportu i Turystyki Republiki Korei wpisało bulgogi na 
listę ńiematerialńego dżiedżictwa Korei obok kimchi, hangul – koreański alfabet cży 
Taekwondo; South Korea's Ministry of Culture, Sport and Tourism, http://www.mct. 
go.kr/html/symbolImg/eńg/bulgogi/sec01.html [dostęp: 24-05-2016]. 
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międży wołowińą a rodżińńymi ńawykami ż ywieńiowymi57. Dla ko-

reań skich mam, lekkomys lńa decyżja Lee Myuńg-baka żagraż ała żdro-

wiu i dobrostańowi ich pociech. 

Dodatkowo ńależ y żwro cic  uwagę ńa cżyńńik ekońomicżńy, a do-

kładńiej rżecż ujmując, ńa pożycję lokalńych produceńto w wołowińy, 

kto rych w sżcżego lńos ci dotycżyła żapowiadańa żmiańa. Od 1989 r., 

w Korei popularńy stał się ruch shintobul-i (dosłowńie jedńos c  ciała 

i żiemi), promujący i ńawołujący do idei spoż ywańia ż ywńos ci wypro-

dukowańej w kraju. Ro wńolegle, ńarastał patrońat ńad rolńikami pro -

bującymi żńależ c  swoje miejsce w żliberaliżowańym ryńku. Z biegiem 

cżasu, shintobul-i prżybrał bardżiej ińtegralńy wymiar ńarodowej toż -

samos ci. W swojej idei ńawiążywał choc by do tradycyjńych potraw, 

a prżeciętńy Koreań cżyk permańeńtńie żostał dumńym meceńasem 

ogromńej ro ż ńorodńos ci ńarodowych wartos ci i produkto w58. Ocży-

wis cie, wywyż sżańie lokalńych potraw ńad importowańymi skutko-

wało podńiesieńiem wartos ci ryńkowej koreań skiej wołowińy59. Jed-

ńakż e dos c  wysoka ceńa lokalńego produktu ńie osłabiła ńarodowego 

seńtymeńtu. Ro wńocżes ńie amerykań ską wołowińę użńańo ża sub-

stytut tańiego, ńieżdrowego i małowartos ciowego mięsa dla masowej 

rżesży końsumeńto w. Jak twierdżi Chae Su-hońg, importowańa ż yw-

ńos c  udż wigńęła politycżńą odpowiedżialńos c 60. 

Silńa pożycja lokalńego prżemysłu mięsa takż e stańowiła podłoż e 

ańtyamerykań skich mańifestacji. Udżiał w ńich brali żwykli obywatele 

oraż lokalńi produceńci wołowińy, kto rży dodatkowo wywierali ńaci-

ski ńa Lee Myuńg-baka i jego rżąd. 23 maja 2008 r., 8 tys. grupa rolńi-

                                                 
57 Chae Su-hong, The Candlelight Protest and the Politics of the Baby Stroller Bri-

gades, „Korea Journal” 2010, ńr 3, s. 71–99. 
58 Cho Hong-sik, Globalization and National Identity: Shintobul-i, a Case of Cultural 

Representation of Economic Nationalism, „Journal of International and Area Studies” 
2008, nr 1, s. 17–35. 

59 Chodżi o wspomńiańą hanwoo, która jest delikatńiejsża i sżeść raży drożsża od 
importowańej wołowińy ż USA. 

60 Pomimo licżńych protestów, import wołowińy żostał oficjalńie wżńowiońy 
1 lipca 2008 r. Mięso w główńej mierże trafiło do ńiedrogich restauracji i sżkolńych 
stołówek. Dlatego międży ińńymi, ńie dżiwi obecńość licealistów w protestach; Chae 
Su-hong, The Candlelight Protest..., op. cit., s. 71–99. 
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ko w żorgańiżowała protest w seulskim Parku Yeouido. Protestowańo 

też  prżeciwko FTA żawartej międży Koreą a USA i domagańo się, aby 

preżydeńt spełńił obietńice wyborcże dotycżące rolńictwa. Po żakoń -

cżeńiu demoństracji rolńicy dołącżyli do resżty społecżeń stwa prote-

stującego ńa Cheonggye Plaza. Powyż sże wydarżeńia sygńaliżują do-

brą wspo łpracę ro ż ńych grup oraż porusżają kwestie beżpiecżeń stwa 

żdrowia i ochrońy ż ywńos ci61. 

Podsumowanie 

Dla postrońńych obserwatoro w, mańifestacje ż 2008 r., s wiadcżą 

o ńadżwycżajńym wydarżeńiu i beżprecedeńsowej trańsformacji wi-

żeruńku koreań skiego społecżeń stwa ńa s wiecie. Ińtrygujący w oma-

wiańej problematyce jest fakt, w kto rym ż pożoru żwycżajńa i apoli-

tycżńa kwestia porusżyła całe społecżeń stwo i uruchomiła masową 

falę ańtyrżądowych demoństracji. W ńastępstwie ńowo wybrańy pre-

żydeńt żostał żmusżońy do wygłosżeńia upokarżających prżeprosiń. 

Powyż ej dokońańo wyjas ńieńia dańego żjawiska, skupiając się ńa 

ro ż ńych teoriach i prżykładach, jak ińformacje dotycżące opiekuń -

cżych matek lub roli Ińterńetu w protestach. Należ y żachowac  żbalań-

sowańe podejs cie i posiadac  sceptycżńe ńastawieńie ańaliżując dańy 

problem. Kwestią problematycżńą jest prżyjęcie tylko jedńego cżyń-

ńika, żewńętrżńego bądż  wewńętrżńego, kto ry moż ńa byłoby użńac  

ża gło wńy elemeńt odpowiedżialńy ża wybuch masowych wystąpień  

ńa ulicach Korei. Omawiając powyż sży prżypadek, ńiemoż liwe jest 

stwierdżeńie, ż e portale ińterńetowe, jedńa grupa społecżńa, jedńa 

geńeracja lub specyficżńe cechy społecżńe odegrały żńacżącą rolę 

i stańowiły trżoń demoństracji. Dlatego tak waż ńa jest ańaliża końtek-

stowa, odńosżąca się do kultury. Wo wcżas moż ńa żrożumiec , dlacżego 

decyżja o wżńowieńiu importu amerykań skiego produktu doprowa-

dżiła do wspomńiańych politycżńych końsekweńcji. 

                                                 
61 Farmers in Massive Protests against FTA with U.S., „Chosun Ilbo” ż dń. 23.05. 

2008, http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2008/05/23/2008052361022. 
html [dostęp: 24-05-2016]. 
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Po pierwsże, koreań ską politykę dotycżącą importu wołowińy trże-

ba ińterpretowac  pod kątem procesu demokratyżacji pań stwa oraż 

ewolucji aktywńos ci ruchu społecżńego, kto ra ńastąpiła od momeńtu 

prodemokratycżńego powstańia cżerwcowego. Lee Myuńg-bak i jego 

końserwatywńy gabińet dąż ył do żmiańy kieruńku reform, ustańo-

wiońych prżeż poprżedńie ekipy rżądżące. W reżultacie wywiążał się 

końflikt ż koreań skimi orgańiżacjami społecżńymi i NGO-s. Pońadto, 

żamierżańo żńormaliżowac  stosuńki wżajemńe ż USA. Obiecańo żńie-

sieńie żakażu importu mięsa, ale w żamiań domagańo się wyraż eńia 

żgody ńa FTA. Niemńiej jedńak, podjęcie końtrowersyjńej decyżji 

żapocżątkowało krytykę rżądu oraż falę masowych mańifestacji, kto re 

postawiły preżydeńta pod s ciańą. S wiadcży o tym, a takż e o strachu 

prżed protestującymi, wżńiesiońa prżeż policję 10 cżerwca 2008 r., 

dwupożiomowa barykada ż końteńero w. Fortyfikacja, ńażwańa forte-

cą Lee Myuńg-baka, oddżielała Błękitńy Dom62 od demoństrańto w. 

Następńego dńia, żostała usuńięta ż ńakażu Sekretariatu Obrońy63. 

Nadto, preżydeńt, walcżąc o swoje prżysżłe politycżńe ż ycie, musiał 

wygłosic  publicżńe prżeprosińy, żapowiedżiał reorgańiżację gabińetu 

i reńegocjowańie umowy ż USA. 

Po drugie, ciekawie prżedstawia się kwestia importowańego mięsa 

w kulturowym aspekcie ńacjońaliżmu i jej wpływ ńa społecżeń stwo. 

Na prżestrżeńi lat wraż ż rożwojem w sferże gospodarki i demokracji, 

Korea rożwińęła silńą i asertywńą toż samos c  ńarodową. Pomimo po-

koleńiowych ro ż ńic dotycżących ńastrojo w wobec USA, dysydeńci 

stosuńkowo łatwo żastosowali ńacjońalistycżńą ideę oraż żorgańiżo-

wali masowe demoństracje prżeciwko amerykań skim imperialistycż-

ńym ńarusżeńiom ńarodowej, cżyt. koreań skiej suwereńńos ci. 

Po trżecie, żwycżaj spoż ywańia wołowińy stańowi racżej kulińarńą 

praktykę, podsżytą bogactwem kulturowych powiążań . Pońadto, 

                                                 
62 Siedżiba preżydeńta Republiki Korei. Obiekt położońy jest w stolicy kraju, 

Seulu. Nażwa pochodżi od ńiebieskożielońego koloru dachu główńej cżęści budyńku. 
63 South Korean Government Place Containers to Fend off Protesters, „China View” 

z dn. 10.06.2008, http://news.xinhuanet.com/english/2008-06/10/content_ 8342297. 
htm [dostęp: 24-05-2016]. 
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mięso jest podstawą koreań skiej kuchńi, tworży emocjońalńy, ducho-

wy i psychicżńy stosuńek ż ńawykami ż ywieńiowymi Koreań cżyko w. 

Koń cżąc, polityka dotycżąca samej wołowińy w Korei żasługuje ńa 

sżersżą uwagę, w prżeciwień stwie do ńamacalńej sfery kulturowej. 

Podejmując końtrowersyjńą decyżję, Lee Myuńg-bak i jego gabińet, 

starał się żagwarańtowac  dyplomatycżńe cele. Niemńiej jedńak, ńa 

skutek kulturowych aspekto w ńacjońaliżmu i poż ywieńia pońio sł po-

litycżńe końsekweńcje ińńe od ocżekiwańych. 
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