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Abstract: This article intends to present synthetically some significant
events from the recent past of the Korean Peninsula, that are at the origin of
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relations because of its endurance and sustainability.
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Despre Coreea de Nord se cunosc puþine lucruri ºi totuºi în ultimele luni aceastã
þarã a captat atenþia pe scena politicã internaþionalã, în contextul testelor nucleare
recente pe care le-a efectuat ºi care au alarmat siguranþa statelor vecine ºi echili-
brul geopolitic internaþional.

În zona Asia-Pacific existã tensiuni ºi aglomerãri de interese strategice ale
marilor puteri politice ce se perpetuã de decenii, iar Kim Jong-un prin comporta-
mentul sãu îndrãzneþ a reuºit sã alarmeze „gardianul planetei“, situaþie ce va
aduce schimbãri iminente ºi greu de anticipat.

De asemenea, momentele de dialog adolescentin, iraþional ºi imprevizibil dintre
Donald Trump ºi Kim Jong-un, însoþite de excesul de ambiþii al ambilor, au lãsat
impresia cã peninsula este expusã la o iminentã dramã umanitarã.

În rândurile urmãtoare ne-am propus sã prezentãm sintetic câteva momente
semnificative din trecutul recent al Peninsulei Coreene, ce stau la originea situaþiei
tensionate actuale de la paralela 38 a globului.

Coreea de Nord, oficial numitã Republica Popularã Democratã Coreeanã
(Chosŏn), este un stat condus, din 18 februarie 1948, de o dinastie comunistã unicã
în istoria lumii, ºi face parte din grupul þãrilor în curs de dezvoltare.

Este o þarã misterioasã ºi izolatã pe plan internaþional ce poate fi vizitatã în
urma obþinerii unei vize ºi doar sub supravegherea vigilentã a ghizilor. Itine-
rariile turiºtilor sunt impuse iar personalizarea acestora nu este recomandabilã.

Prin intermediul propagandei se propune un spectacol paradisiac, ce divini-
zeazã dinastia Kim, pentru a descrie un stat ºi o realitate prin care oficial se susþine

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XV, 2-3, pp. 67–76, Bucureºti, 2018.

————————
* Doctorandã la ªcoala Doctoralã de Relaþii Internaþionale ºi Studii de Securitate în cadrul

Universitãþii Babeº Bolyai din Cluj-Napoca.



cã poporul este fericit. Scenariul este impecabil dar este cunoscut faptul cã populaþia
suportã o propagandã politicã invazivã ºi opresivã iar condiþiile de viaþã se identi-
ficã cu supravieþuirea, cu excepþia membrilor elitei politice ce au statut de privilegiaþi.

Coreea de Nord are contacte ºi raporturi reciproce limitate cu alte state: „întreþine
relaþii diplomatice cu 164 state, are 47 reprezentanþe diplomatice în strãinãtate ºi
24 de state au ambasade la Phenian“1, iar în prezent practicã ºantajul nuclear pentru
a se exprima, pentru a-ºi redefini statutul la nivel internaþional ºi pentru a obþine
ajutoare economice ºi materiale.

Coreea de Nord este situatã în partea de nord a peninsulei, are frontierã comunã
în nord cu China (1461 km), în nord-est cu Rusia (19 km), în sud cu Coreea de
Sud (238 km renumita paralelã 38) ºi frontierã maritimã cu Japonia.

Suprafaþa Coreei de Nord este de 120 540 km² , iar populaþia sa este de apro-
ximativ 25 milioane de locuitori. Populaþia este omogenã din punct de vedere
lingvistic ºi etnic, cu excepþia unor mici minoritãþi (japonezã, chinezã ºi vietna-
mezã), iar guvernul practicã o politicã demograficã bazatã pe eugenism.

Poporul este o entitate ce are un þel impus, elogierea necondiþionatã a pre-
ºedintelui prin devotamentul etern faþã de acesta. Societatea este organizatã în
caste, iar din cei 25 milioane de locuitori aproximativ 5 milioane sunt elitele ce
reprezintã nomenclatura partidului.

Comunitatea internaþionalã acuzã Coreea de Nord cã nu respectã dreptul omului
la hranã prin politica alimentarã ºtiinþificã ºi selectivã practicatã de sistemul po-
litic totalitar ºi represiv tip gulag.

Surprinzãtor ºi unic în lume, în Coreea de Nord prezenþa la vot este de 100%,
procentul de alfabetizare este de 100 % .

Coreea de Nord nu respectã fusul orar local. În 15 august 2015 s-au comemorat
70 de ani de la eliberarea de sub ocupaþie niponã, moment în care a fost instituitã
„ora Phenian“ care fixeazã ora cu 30 de minute în urmã faþã de ora anterioarã. De
asemenea, în Coreea de Nord existã un calendar paralel cu cel gregorian, bazat
pe Doctrina Juche, în care anul 1 coincide cu anul naºterii primului preºedinte al
Republicii Populare Democrate Coreea de Nord, Kim Il-Sung.

Din 1948 la putere este Partidul Muncii, iar din punct de vedere politic,
obiectivul principal declarat de Coreea de Nord este reunificarea cu Coreea de
Sud. Pe teritoriul Coreei de Nord existã numeroase monumente ce amintesc acest
obiectiv suprem, dar cel mai impunãtor este „Arcul reunificãrii“ ce se aflã la Phenian
aproape de paralela 38 ºi are o înãlþime de 61 metri.

Numele de Chosŏn derivã de la Dinastia Soryeo ce a administrat peninsula în
perioada 918-1392 pânã când a fost înlocuitã de Dinastia Joseon care a domnit
pânã în 1897, an în care apare Imperiul Coreean ce se extinde pe toatã peninsula
sub conducerea Împãratului Gojong.

Dinastia Joseon a rãmas în istoria peninsulei cu numele de „epoca de aur“ pentru
cã prin reformele sale, din punct de vedere administrativ ºi cultural, a pus bazele
Coreei moderne. Timp de douã secole a fost un stat vasal Imperiului Chinez ºi a
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practicat o politicã izolaþionistã, în favoarea tradiþiilor, refuzând ºi misionarii
europeni ºi declarând ilegal creºtinismul.

Din 1910 pânã în 1945 Peninsula Coreeanã este administratã de Imperiul Japonez.
Începând cu anul 1945, perioadã în care „aliaþii învingãtori“ al celui de-al Doilea

Rãzboi Mondial decid ºi destinul coloniilor „aliaþilor învinºi“, Peninsula Coreeanã
este ocupatã de Uniunea Sovieticã ºi de Statele Unite aleAmericii.Aceastã decizie,
a fost un abuz, în contradicþie cu Declaraþia de la Cairo din 27 noiembrie 1943
prin care se stabilea eliberarea teritoriilor ocupate ºi implicit proclamarea inde-
pendenþei Peninsulei Coreene.

În august 1945, SUAs-au alarmat atunci când Uniunea Sovieticã a declarat rãzboi
Imperiului Japonez, deja îngenuncheat dupã bombardarea oraºelor Hiroshima ºi
Nagasaki. Este probabil cã Uniunea Sovieticã a declarat rãzboi japonezilor ca reacþie
la seria de umilinþe istorice, pierderea rãzboiului din 1904-1905; în plus, Japonia era
o ameninþare constantã la integritatea teritorialã a Rusiei. Motive suficiente pentru
Uniunea Sovieticã sã doreascã supunerea definitivã a acestui vecin incomod.

În aceastã situaþie, SUA intervin prudent ºi strategic susþinute de decizia Na-
þiunilor Unite, care au votat în lipsa Uniunii Sovietice. SUA nu erau de acord cu
un eventual monopol de influenþã comunistã în zonã ºi propun Uniunii Sovietice sã
ocupe provizoriu ºi împreunã Peninsula Coreeanã (fostã colonie japonezã) pânã la
alegerea unui guvern.

Ocuparea acestui teritoriu avea scopul declarat de a supraveghea retragerea ºi
dezarmarea trupelor japoneze, dar ºi interese strategice nedeclarate de influenþã
politicã, comercialã ºi militarã. Practic, se conturau noile sfere de influenþã ideo-
logicã marcã a Rãzboiului Rece. Aceste ostilitãþi s-au concretizat prin rãzboiul
dintre Coreea de Nord ºi Coreea de Sud. Tot în aceste momente istorice adminis-
traþia japonezã a fost de acord ºi a susþinut preluarea conducerii peninsulei de cãtre
rezistenþa coreeanã localã, care gradual va fi neutralizatã ºi înlocuitã de rezisten-
þele politice din exil.

Renumita paralelã 38 delimiteazã teritoriile ocupate de sovietici ºi de nord-
americani. Frontiera politicã a fost impusã ºi trasatã în mod arbitrar aproximativ
la jumãtatea peninsulei, iniþial cu scopul de a uni, dar dupã rãzboiul din 1950-1953
va separa poporul coreean. Dupã ocuparea pãrþii de nord de cãtre sovietici ºi a
pãrþii de sud de cãtre SUA se organizeazã alegeri pentru formarea unui guvern.

Uniunea Sovieticã îl susþine pe Kim Il-Sung (1912-1994), un coreean comu-
nist care a luptat împotriva japonezilor în Manciuria ºi a trãit o perioadã în Siberia.
Acesta a atras atenþia ºi susþinerea conducãtorilor partidului comunist sovietic
prin convingerile sale anticapitaliste.

SUA îl susþin pe Swingman Rhee (1875-1965), un candidat coreean anticomu-
nist ºi fervent susþinãtor al valorilor democratice, format la universitãþi americane.

Populaþia autohtonã dorea independenþa ºi unitatea administrativã a terito-
riului, dar opoziþia ideologicã dintre cele douã mari puteri a anihilat vocea po-
porului ºi i-a scos din joc pe reprezentanþii acestuia.

Dupã alegeri, forþele armate sovietice ºi nord-americane se retrag gradual din
peninsulã, dar situaþia rãmâne confuzã. Se organizeazã proteste, dar fiecare pre-
ºedinte se considerã reprezentantul legitim al întregii peninsule.
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În 9 septembrie 1948 Kim Il-Sung este proclamat preºedintele Republicii
Populare Democrate Coreea, stat socialist. La 11 septembrie 1948 Syngman Rhee
este proclamat preºedintele Republicii Coreea, stat filo-occidental.

Astfel, Coreea de Sud ºi Coreea de Nord devin centrul intereselor politice ale
SUA ºi ale Uniunii Sovietice.

Datoritã faptului cã în 1950 ONU recunoaºte doar guvernul din Coreea de
Sud iar comunitatea internaþionalã izoleazã Coreea de Nord, în peninsulã izbuc-
neºte rãzboiul între cele douã Corei. Provocãrile au fost reciproce dar Coreea de
Nord fãrã preaviz ºi susþinutã de sovietici traverseazã zona neutrã cu scopul de
a elibera capitala Seul ºi de a reunifica teritoriile. Trupele ONU au reacþionat, au
eliberat Seul ºi au invadat partea de nord ajungând pânã la frontiera cu China. În
aceastã situaþie de potenþial pericol pentru China, Mao Zedong a intervenit în
conflict susþinându-l pe Kim Il-Sung. Prin aceastã contraofensivã au eliberat partea
de nord ºi au ocupat Seulul pânã în primãvara anului 1951.

În 1951 renumitul general american Mac Arthur propune atacarea Chinei ºi
folosirea bombei atomice, dar preºedintele Truman îl înlocuieºte, evitându-se
astfel o altã tragedie umanitarã.

În urma presiunilor din partea comunitãþii internaþionale, dupã doi ani de
negocieri ºi dupã moartea lui Stalin, primul conflict armat al Rãzboiului Rece se
încheie în 27 iulie 1953, fãrã învinºi ºi fãrã învingãtori, doar prin semnarea unui
armistiþiu de încetare a focului.

În trei ani de confruntãri „au fost uciºi aproximativ 1,5 milioane de nord-coreeni,
1,3 milioane de sud-coreeni, 900 000 de chinezi, 34 000 de americani ºi mii de
familii au fost separate“2.

În Coreea de Nord începe o nouã politicã internã dupã model sovietic, ideolo-
gia oficialã se bazeazã pe marxism-leninism iar societatea este împãrþitã în trei
clase: þãrani, muncitori ºi intelectuali. Statul este dominat de Partidul Muncii,
rolul de conducãtor este instituit prin Constituþie iar controlul puterii este preluat,
în stil monarhic, pe linie ereditarã.

În preambulul Constituþiei este menþionat obiectivul politic principal al statului
„Preºedintele Kim Il-Sung, Marele Lider este soarele naþiunii ºi simbolul reuni-
ficãrii poporului coreean“3.

Într-o cuvântare din anul 1955 a fost prezentatã Doctrina Juche prin care se
puneau bazele cultului personalitãþii, se legitimau acþiunile ºi deciziile Marelui
Lider ºi se justifica obedienþa necondiþionatã a poporului.

Supunerea ºi sacrificiul personal în favoarea unui bine superior sunt trãsãturi
tradiþionale confucianiste ce au fost aplicate ºi în scop politic prin intermediul
Doctrinei Juche. Prin extinderea valorilor spirituale tradiþionale, Marele Lider a
înlocuit autoritatea spiritualã cu puterea politicã ºi astfel ºi-a procurat atributele
necesare ce îi permiteau sã decidã ºi sã îndeplineascã nevoile poporului.

Noua doctrinã politicã a stabilit obiectivele prioritare: autonomie militarã, suvera-
nitate politicã ºi independenþã economicã. Aceasta a înlocuit marxism-leninismul
ºi a devenit o cvasi-religie al cãrui profet era Kim Il-Sung.
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În armistiþiul semnat la 27 iulie 1953 era menþionatã neintroducerea altor arme
pe teritoriile celor douã state dar acest acord nu a fost respectat: SUA au înarmat
Coreea de Sud. Ca reacþie la aceastã situaþie ºi oricum motivatã de dorinþa de a se
apãra ºi de a se uni cu fraþii lor din sud, „Coreea de Nord a început înarmarea în
1960 (....) din anul 1976 începe sã producã armament“4, iar succesorii vor
continua acest proiect.

Kim Il-Sung, numit ºi Marele Lider, s-a nãscut în 15 aprilie 1912 lângã Phenian.
În anul 1925, ca formã de protest împotriva ocupaþiei japoneze, migreazã împreunã
cu familia în Manciuria. Devine un fervent activist comunist ºi face parte dintr-un
grup de partizani coreeni care se integreazã în forþele comuniste chineze ale lui
Mao Zedong. În aceastã perioadã, probabil în urma unei premoniþii intime, „Kim
Song-Ju (coloanã) îºi schimbã numele în Kim Il-Sung (soare)“5.

În anul 1941 se retrage cu soþia în Siberia, se înroleazã în armata sovieticã ºi
atrage atenþia superiorilor sovietici prin fermele convingeri ideologice comuniste.
Aceastã perioadã marcheazã definitiv viitorul lui Kim Il-Sung, garantându-i
susþinerea lui Stalin în 1948 când va fi proclamat preºedintele Republicii Populare
Democrate Coreea de Nord.

În 1949, soþiaMarelui Lider moare; cei doi aveau împreunã un bãiat. Kim Il-Sung
se recãsãtoreºte ºi va avea alþi 3 copii (doi bãieþi ºi o fatã). Primul bãiat (Pyong-Il)
din a doua cãsãtorie avea calitãþi intelectuale superioare fratelui vitreg (Kim
Jong-il) motiv pentru care se bucurã de mai multã simpatie ºi din partea parti-
dului. Fratele mai mare va acþiona strategic, încurajându-l pe Pyong-Il sã urmeze
o carierã diplomaticã ºi cu un servilism insistent îºi construieºte viitorul convingând
pe Marele Lider cã meritã sã fie ales ca succesor ºi viitor conducãtor al Partidului,
implicit al Coreei de Nord.

Marele Lider Kim Il-Sung a preluat puterea statului în 1948, iar la moartea sa,
în 1994, a devenit „Preºedinte Etern“. Succesorul sãu, Kim Jong-Il, a declarat doliu
naþional timp 3 ani, în memoria „Preºedintelui Etern“, cu scopul de a consolida
ºi perpetua cultul personalitãþii.

Dupã 17 ani de „domnie“, Kim Il-Sung, fondatorul dinastiei comuniste, a lãsat
moºtenire posteritãþii un popor oficial fericit, o ideologie politicã utopicã ºi a
demonstrat cã era un eclectic din punct de vedere cultural.

Kim Il-Sung a scris mii de articole ºtiinþifice, sute de volume ºi enciclopedii,
a obþinut diverse titluri politice ºi militare, a construit mii de monumente pentru a
elogia comunismul, a decorat instituþiile publice cu propriile portrete, a construit un
Arc de Triumf mai mãreþ decât cel din Paris, iar când a împlinit 60 de ani sudiþii
i-au oferit o statuie din bronz aurit înaltã 23 de metri ce-l înfãþiºeazã peMarele Lider.

Kim Jong-il (16 februarie 1941-17 decembrie 2011) a preluat conducerea înCoreea
de Nord la 8 iulie 1994, dupã ce – Preºedintele Etern – moare în urma unui infarct.

Noul conducãtor a moºtenit un stat socialist totalitar ºi o megalomanie comu-
nistã greu de descris ºi imitat, proiecte pe care le va continua ºi dezvolta, printre
care ºi programul nuclear.
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Pe plan intern, condiþiile de viaþã ºi de muncã a sudiþilor se înrãutãþesc, se accen-
tueazã controlul social ºi psihologic asupra populaþiei, iar discriminãrile derivate
din apartenenþa la clasele sociale stabilesc destinul fiecãrui individ.

Constant, este difuzat un sentiment de antipatie cotidianã definitivã împotriva
nord-americanilor, pentru cã SUAsunt motivul separãrii poporului coreean ºi obsta-
colul principal ce se opune dorinþei comune a celor douã state de a se concilia.

Începând cu ºcoala primarã se exerseazã incitarea la urã ºi îndoctrinarea ideo-
logicã, de exemplu, în „manualele ºcolare sunt astfel de exerciþii: dacã vezi 10
americani ºi ucizi 8, câþi rãmân? La fel se conjugã ºi verbele: am ucis americani,
ucidem americani, vom ucide americani“6.

Prioritatea principalã a lui Kim Jong-il s-a îndreptat cãtre „forþele armate
înainte de toate“; la 9 noiembrie 2006 Coreea de Nord efectueazã primul test
nuclear. Pentru consolidarea statusului internaþional începe jocul ºantajului nuclear
oscilând între provocãri ºi angajamente negociate ºi semnate dar nerespectate.

La Geneva, în 18 octombrie 1994, SUA ºi Coreea de Nord semneazã un acord
prin care regimul de la Phenian se angajeazã sã renunþe la cursa înarmãrii în
schimbul unor centrale nucleare civile. Acest acord nu a fost respectat pentru cã
promisiunile ambelor pãrþi au fost onorate parþial ºi cu întârziere, motiv pentru
care se suspendã relaþiile diplomatice dintre Coreea de Nord ºi SUA.

În aceastã perioadã preºedintele George W. Bush lanseazã celebra sintagmã
„Axa rãului“ din care fac parte: Coreea de Nord, Iran ºi Irak.

În anul 2002, Coreea de Nord reia cursa înarmãrilor, iar în 2003 se retrage din
Tratatul de neproliferare nuclearã pe care îl semnase în 1985.

China conºtientizeazã instabilitatea statului vecin ºi aliat motiv pentru care
organizeazã o întâlnire multilateralã în 2003 la care participã: China, Rusia,
Coreea de Nord, Coreea de Sud ºi SUA, dar efortul este inutil. În 2007 se reiau
negocierile la care participã aceleaºi state, iar Coreea de Nord acceptã suspen-
darea temporarã a activitãþilor nucleare ºi închiderea reactorului de la Yongbyon
în schimbul unor ajutoare economice ºi materiale.

Aparent, situaþia este sub control, dar în 2008 regimul de la Phenian, ofensat
de faptul cã SUAnu au eliminat numele Coreea de Nord din lista þãrilor ce susþin
terorismul, reactiveazã programul nuclear. În 2009 ºi 2013 nord-coreeni efectueazã
alte teste nucleare.

Kim Jong-il numit ºi „Iubitul Lider“, la fel de ambiþios ca tatãl sãu, a demon-
strat un talent literar incontestabil, a publicat sute de cãrþi ºi articole ºtiinþifice
care au fost traduse în 70 de limbi, „a obþinut 54 titluri politice ºi militare“7,
„compunea muzicã clasicã, a lãsat urmaºilor o colecþie de peste 20 000 de filme
(prefera Rambo, James Bond ºi Godzila), a dezvoltat programe de informaticã,
avea capacitatea de a schimba fenomenele atmosferice ºi prefera vinul franþuzesc“8.
A avut o viaþã dinamicã ºi pe plan personal, o soþie ºi trei relaþii afective clandes-
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tine din care au rezultat douã fete ºi trei bãieþi, iar excesele culinare îi erau satisfã-
cute de 8 bucãtari. Fiul cel mai mic, Kim Jong-un va prelua tronul dinastiei Kim.

Kim Jong-un, numit ºi „Marele Succesor“, s-a nãscut în 8 ianuarie 1984, este
un precoce „geniu al geniilor militare“ ºi conducãtor suprem al Partidului Muncii
ºi a Armatei.

„Marele Succesor“ îºi asumã destinul naþiunii la 19 decembrie 2011, la douã
zile dupã moartea tatãlui sãu, pentru care a decretat 100 de zile de doliu naþional.

La vârsta de 16 ani ar fi scris deja un tratat de strategie militarã pe care nu l-a
vãzut sau citit nimeni pânã acum. A studiat la un liceu în Elveþia, este poliglot,
adorã brânza elveþianã, a absolvit douã facultãþi, este pasionat de baschet ºi fan
Van Dame ºi se presupune cã ar fi ordonat asasinarea fratelui vitreg Kim Jong-nam
ºi a unchiului Jang Song-Thaek pentru înaltã trãdare.

Cu Kim Jong-un, conducãtor suprem, ubicuu ºi omnipotent, începe eterna
venerare, iar sudiþii trebuie sã exprime recunoºtinþa în mod cotidian. Cultul per-
sonalitãþii decoreazã spaþiile publice ºi private, miile de obeliscuri ºi statui din
bronz aurit de dimensiuni megalomane sunt rãspândite pe tot teritoriul. În fiecare
locuinþã pe peretele cel mai important al casei sunt tablouri cu Kim Il-Sung ºi
Kim Jong-il ce trebuie venerate ºi îngrijite zilnic, iar constanta fricã, difuzatã
prin propagandã, a unui posibil atac din partea SUA justificã înarmarea statului.

Din nou, linia ierarhicã nu a fost respectatã, iar legenda dinastiei despotice
comuniste este continuatã cu „infinitã înþelepciune“ de cãtre Kim Jong-un „geniul
geniilor militare“. Al treilea conducãtor al Coreei de Nord a folosit aceleaºi stra-
tegii lipsite de scrupule, ca ºi tatãl sãu, pentru a obþine aceastã poziþie. În plus,
aveau vicii ºi pasiuni comune, detalii convingãtoare pentru a moºteni onoarea ºi
misiunea de a perpetua Doctrina Juche ce se aflã la baza celui mai longeviv regim
dictatorial comunist din istoria lumii.

Kim Jong-un ºi-a propus ca în viitorul apropiat sã realizeze principalul obiectiv
politic moºtenit, cel de a reconcilia Coreea de Nord cu Coreea de Sud. Aceastã
misiune face parte din identitatea naþionalã a statului, iar regimul de la Phenian
are convingerea cã SUAsunt, încã, singurul obstacol în calea reconcilierii pacifice.

Kim Jong-un este exponentul luciditãþii diabolice a dinastiei Kim pentru cã
într-o scurtã perioadã de timp a reuºit sã alarmeze marile puteri, sã destabilizeze
echilibrul geopolitic din zonã ºi sã-ºi asigure un loc vizibil pe scena politicã in-
ternaþionalã.

În 12 ianuarie 2013, Pyonyang a anunþat un alt test nuclear dupã cele din 2006
ºi 2009, iar la 30 martie 2013 ca reacþie la cotidianele simulãri de bombardare
de la paralela 38, pe care le considerã provocãri, declarã din nou nul armistiþiul
cu Coreea de Sud.

„Marele Succesor“ este convins cã un stat este respectat ºi important la nivel
internaþional doar dacã are o anumitã atitudine ºi dacã este o putere nuclearã. Din
acest motiv ºi-a asumat responsabilitatea de a ostenta ºi de a dezvolta tehnologii
nucleare fãrã consensul unei superputeri.

Pânã acum, scopul testelor nucleare ale Coreei de Nord a fost de a ostenta, de
a exalta orgoliul naþional ºi de a proiecta în exterior o imagine potenþial agresivã
ºi nu a demonstrat ambiþii de expansiune sau de autodistrugere.
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Traiectoriile bombelor lansate pânã acum au survolat spaþiul cosmic neutru
asupra cãruia niciun stat nu poate revendica drepturi de suveranitate. Testele
nucleare ale nord-coreenilor au respectat regulile impuse de acordurile interna-
þionale referitoare la exploatarea ºi utilizarea spaþiului în conformitate cu dreptul
internaþional ºi cu rezoluþia ONU din 1958.

Regimului de la Phenian statutul de putere nuclearã îi garanteazã: prestigiu,
recunoaºtere internaþionalã ireversibilã ºi securitatea, caracteristici ce îi asigurã
paritatea strategicã cu alte state.

Armele nucleare sunt o carte de joc valoroasã la masa negocierilor internaþio-
nale, îþi permit sã negociezi de pe o poziþie de paritate cu cel mai ameninþãtor
inamic ºi sã obþii prietenii strategice. Pânã acum nici o putere nuclearã nu a fost
atacatã, dar statele care au renunþat la bombele atomice au avut un destin mai puþin
glorios (ex. Ghadaffi ºi Sadam Husein). Acestea sunt situaþii ce au convins re-
gimul de la Phenian cã armele nucleare sunt un instrument util ºi pe timp de pace.

În septembrie 2016, la Kuala Lumpur, în timpul întâlnirii „Six Parties Talks“
delegaþia Coreei de Nord a propus o soluþie – oprirea testelor nucleare în schimbul
încetãrii exerciþiilor militare de la paralela 38, pe care regimul de la Phenian le
percepe ca pe o ameninþare de rãzboi.

La aceastã propunere Washington a rãspuns cã nu este posibil pentru cã exer-
ciþiile militare sunt manevre defensive între doi aliaþi, SUA ºi Coreea de Sud, iar
negocierile pot sã înceapã doar dupã dezarmarea regimului de la Phenian.

China manifestã o neutralitate subiectivã în privinþa comportamentului Coreei
de Nord pentru cã este motivatã de un interes bine definit, nevoia de un stat tampon
eficient ºi intimidant, dacã este posibil, împotriva capitalismului occidental incomod
care se insinueazã tot mai mult în zonã. În cazul în care Coreea de Nord ar colapsa,
ar fi compromise siguranþa ºi echilibrul puterilor din regiune, motiv pentru care
China preferã sã susþinã limitat regimul de la Phenian, iar prin continuitatea
ideologiei politice evitã frontiera directã cu valorile SUA.

Chiar dacã în ultima perioadã, relaþiile dintre China ºi Coreea de Nord cunosc
modificãri substanþiale, din anul 1961, existã un Tratat de prietenie. Prin acest acord,
cele douã state se obligã sã se apere reciproc în cazul unei agresiuni. Din acest
motiv, preºedintele Xi Jinping nu garanteazã explicit regimului de la Washington
neutralitatea în caz de atac preventiv a Coreei de Nord.

Rusia nu susþine diplomaþia coercitivã a ONU ºi a propus negocierea gradualã
a unei soluþii, mai întâi prin deschiderea unor canale de comunicare pentru ches-
tiuni practice sau simbolice. De asemenea, Rusia ºi China au boicotat sancþiunile
impuse de Consiliul de Securitate al Naþiunilor Unite pentru cã au fost umilitoare
ºi inechitabile. În acest context preºedintele Vladimir Putin a afirmat despre deter-
minarea regimului de la Phenian cã „nord-coreenii sunt dispuºi sã mãnânce iarbã
decât sã renunþe la programul nuclear“9. SUA trebuie sã ia în considerare ºi poziþia
Coreei de Sud care a declarat cã în caz de rãzboi anuleazã acordurile bilaterale
pentru cã unul dintre obiectivele politice principale ale sud-coreenilor este recon-
cilierea pacificã a peninsulei.
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Din martie 1969, la Seul, existã Ministerul Reunificãrii care are ca scop principal
promovarea dialogului între cele douã state separate de paralela 38. Din anul
1991 existã ºi drapelul reunificãrii, folosit în timpul competiþiilor sportive la care
cele douã naþiuni formeazã o echipã.

În anul 1998, Lee Myung-Bak, membru al partidului naþionalist ºi fost pre-
ºedinte al Coreei de Sud, a conceput „sunshine policy“. Acest model politic se
ocupã exclusiv de dialogul ºi de îmbunãtãþirea raporturilor cu Coreea de Nord.
Politica externã „sunshine policy“ a fost continuatã ºi de preºedintele Kim Dae
Jung, laureat al Premiul Nobel pentru Pace în anul 2000.

„Sunshine policy“ a avut rezultate pozitive: dialog pacificist, în iunie 2000 ºi
în octombrie 2007 au fost organizate întâlniri la nivel înalt între cele douã state, s-
au semnat acorduri comerciale, au fost organizate întâlniri între familiile
separate de paralela 38 ºi au fost create noi cãi de comunicare.

Preºedintele actual al Coreei de Sud continuã „sunshine policy“, chiar dacã
SUA nu susþin aceastã iniþiativã. Moon Jae-in a afirmat cã strategia de presiune
a SUA în relaþia cu Coreea de Nord este „o grabã nedemocraticã“10 ºi propune
negocieri pacifiste.

Atitudinea preºedintelui sud-coreean a creeat sincope în dialogul cuWashingtonul
ºi datoritã faptului cã a acceptat invitaþia din partea regimului de la Phenian,
primitã în timpul Jocurilor Olimpice de iarnã din 2018, de a vizita Coreea de
Nord, excluzând prezenþa ºi medierea SUA.

În concluzie, cele douã popoare nu se considerã inamice, ci mai degrabã ca o
familie separatã de paralela 38. Ele depun eforturi într-un stil asiatic, nefamiliar
occidentalilor, pentru a ajunge la reconciliere. Sã ne amintim de perioada de
timp ºi de atenþia cu care a fost negociatã vizita preºedintelui Nixon din 1972
pentru restabilirea relaþiilor diplomatice dintre China ºi SUA. Pentru concretizarea
acestei vizite secretarul de Stat, Henry Kissinger, a organizat mai mult de 50 de
vizite secrete pentru a descoperi ritualul diplomatic ºi cultura strategicã diferite
ale asiaticilor. Fostul secretar de Stat menþiona o diferenþã majorã între cele douã
mari culturi: „SUA au o atitudine misionarã globalã, iar asiaticii nu fac proze-
litism ºi nu pretind ca instituþiile lor sã aibã o valoare în afara frontierelor“11.

Considerãm cã, pânã în prezent, diplomaþia occidentalã s-a demonstrat defici-
tarã în gestionarea actualei situaþii din zona Asia-Pacific. Echilibrul din zona
asiaticã este precar ºi complex, dominat de ostilitãþi ºi nedreptãþi istorice, iar
interese convergente sunt puþine. Pentru a media pragmatismul lui Kim Jong-un
ºi fatalismul lui Donald Trump este nevoie de o strategie prudentã pentru a evita
capcana lui Tucidide.

Într-o declaraþie din mai 2016, Kim Jong-un afirma cã ambiþiile sale sunt de
a realiza reconcilierea naþiunii coreene „în cursul generaþiei noastre“12.
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Pânã acum, ONU nu a intimidat niciun lider al Coreei de Nord chiar dacã
aceºtia au fost constrânºi sã accepte sancþiuni umilitoare sau inechitabile. Consi-
derãm cã este greu de negociat când propunerile prealabile sunt ireversibile
(ocuparea de cãtre SUA a instalaþiilor nucleare), iar concesiile sau avantajele
pot fi retrase în orice moment.

În acest caz, probabil, ar fi mai eficientã o strategie flexibilã pentru a crea încre-
dere reciprocã ºi un dialog mai întâi bilateral între cele douã state vecine pentru
menþinerea stabilitãþii, în timp ce denuclearizarea ar trebui sã fie consideratã un
obiectiv pe termen lung.

Comunitatea internaþionalã ºi statele din zona Asia-Pacific nu susþin ofensiva
militarã. Din acest motiv „gardianul lumii“ se aflã într-o poziþie de incertitudine
strategicã ºi trebuie sã îºi redefineascã interesele în zonã ºi instrumentele cu care
vrea sã se impunã. Considerãm cã într-o poziþie vulnerabilã sunt atât SUA cât ºi
Coreea de Nord. Chiar dacã se încurajeazã negocierile paºnice ºi se exclude atacul
preventiv, regimul de la Phenian nu are aliaþi pe termen lung. Pentru a obþine so-
lidaritate va trebui sã se reorganizeze pe plan intern începând cu dezvoltarea eco-
nomiei, respectarea drepturilor omului ºi sã-ºi onoreze angajamentele pe plan
internaþional.

Aceastã situaþie ar putea fi un exerciþiu de aplicare pacifistã a instrumentelor
relaþiilor internaþionale pentru cã diplomaþie ºi dialog nu înseamnã doar amenin-
þãri ºi sancþiuni.

Hard power ºi cursa înarmãrilor s-au dovedit falimentare pentru umanitate, iar
diplomaþia ºantajului, umilinþei sau a superioritãþii trebuie sã fie înlocuitã cu soft
power pentru cã aceasta ne permite sã mediem victorii ºi înfrângeri fãrã rãzboi.
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