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Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea
Bij deze opgave horen figuur 3 en de teksten 7 tot en met 10 uit het
bronnenboekje.
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Gebruik tekst 7.
Er zijn twee vormen van dictaturen: autoritaire en totalitaire regimes.
Heeft Noord-Korea een autoritair of een totalitair regime?
Beargumenteer je antwoord.
Gebruik in je antwoord drie kenmerken van een autoritair of totalitair
regime. Verwijs per kenmerk naar een gegeven uit tekst 7.
Lees tekst 8 en 9.
In het conflict tussen Noord-Korea en Zuid-Korea doet zich het
veiligheidsdilemma van nationale staten voor.
Leg het optreden van het veiligheidsdilemma in het conflict tussen NoordKorea en Zuid-Korea uit aan de hand van de teksten 7, 8 en 9.
Gebruik in je antwoord twee kenmerken van het veiligheidsdilemma van
nationale staten.
Gebruik tekst 10.
In het beoordelen van culturen van andere landen zijn twee visies te
onderscheiden: cultureel universalisme en cultureel relativisme.
Leg uit bij welke visie de auteur van tekst 10 het meeste aansluit.
Er zijn verschillende soorten theorieën die de verhoudingen tussen staten
beschrijven en verklaren: realistische, liberale, marxistische,
sociaalconstructivistische en politiek-psychologische theorieën.
Leg uit met welk soort theorieën over de verhoudingen tussen staten de
opvattingen van de schrijver van tekst 10 het meest overeenkomen.
Al vrij snel na zijn aantreden als leider van Noord-Korea dreigde Kim
Jong-un om nucleaire wapens te gebruiken tegen Zuid-Korea en de VS.
Volgens sommige Korea-deskundigen valt zijn dreigende taal deels te
verklaren vanuit zijn streven naar gezag.
Leg uit met behulp van tekst 10 dat de dreigende taal van Kim Jong-un
zijn gezag zou kunnen versterken.
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Opgave 4 Conflict Noord-Korea en Zuid-Korea
figuur 3
kaart van Noord-Korea en Zuid-Korea
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tekst 7
Profiel van Noord-Korea
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Al tientallen jaren is Noord-Korea een
van de meest gesloten samenlevingen ter wereld. Het is een van
de weinige landen dat nog onder
communistisch bewind valt. Het heeft
een van de grootste legers ter wereld
en het militarisme is er onderdeel van
het dagelijks leven.
De nucleaire ambities van NoordKorea hebben ervoor gezorgd dat het
land meer dan ooit afgezonderd is
van de rest van de wereld.
Het land ontstond in 1948 te midden
van de chaos die heerste na de
Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis wordt gedomineerd door de
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Grote Leider, Kim Il-sung, die bijna
een halve eeuw lang vorm gaf aan
het politieke stelsel. Zo stichtte hij
onder andere de eenpartijstaat.
Na de Koreaanse oorlog introduceerde Kim Il-sung in 1953 de persoonlijke filosofie van Juche, of zelfredzaamheid, die de leidende ideologie werd voor de ontwikkeling van
Noord-Korea. Kim-Il sung overleed in
1994, maar hij kreeg wel de titel
Eeuwige President van de Republiek.
Politiek: een familiedynastie staat
aan het hoofd van een gesloten,
communistisch regime dat geen afwijkende meningen tolereert. Dit
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rigide systeem heeft geleid tot stagnatie en tot een leiderschap die gestoeld is op persoonlijkheidscultus.
De staat wordt ook beschuldigd van
systematische schendingen van de
mensenrechten. Een Amerikaanse
mensenrechten-organisatie heeft geschat dat er tot 200.000 politieke
gevangenen in Noord-Korea zijn.
Economie: de door de staat geleide
economie is in verval geraakt door
natuurrampen, slechte planning en
een gebrek aan modernisering.
Het land is afhankelijk van buitenlandse hulp om miljoenen mensen te
voeden.
Internationaal: De wapenstilstand
van 1953 bracht een einde aan het
gewapende conflict tussen Noord- en
Zuid-Korea, maar eigenlijk zijn de
twee Korea’s nog steeds in oorlog.
De nucleaire ambities van NoordKorea hebben in de afgelopen decennia de spanningen doen toenemen.
(…)
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In oktober 2006 zei Noord-Korea dat
het met succes een kernwapen had
getest. Dit veroorzaakte in de hele
regio paniek. Sindsdien zijn er intensieve diplomatieke inspanningen
geweest om de nucleaire ambities
van Noord-Korea te beteugelen.
De spanningen tussen Noord- en
Zuid-Korea zijn sterk toegenomen
sinds Noord-Korea in december 2012
een raket lanceerde en in februari
2013 een derde kernproef hield. In
maart 2013 dreigde Noord-Korea met
een nucleaire aanval op de VS en
Zuid-Korea. Het land reageerde
daarmee op de sancties die de VN
hadden opgelegd vanwege de kernproef.
Er zijn wereldwijd grote zorgen over
de nucleaire ambities van de huidige
Noord-Koreaanse leider Kim Jongun, die in december 2011 aan de
macht kwam na de dood van zijn
vader Kim Jong-il.

naar: www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific, 2012
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tekst 8
Machtsvertoon in Seoul om Noord-Korea af te schrikken
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SEOUL. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is vandaag de grootste
militaire parade in meer dan een
decennium gehouden. De strijdkrachten toonden onder meer de
Hyunmoo 3, een nieuwe raket van
eigen makelij voor de lange afstand,
die doelen in alle hoeken van NoordKorea kan treffen.
President Park Geun-hye hield een
toespraak waarin ze de ernst van de
dreiging uit het buurland onderstreepte, evenals de noodzaak om
over het vermogen te blijven beschikken zonodig zelf een aanval te
kunnen uitvoeren op Noord-Korea.
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(…)
„We moeten een krachtige defensie
opbouwen tegen Noord-Korea tot het
Noorden zijn nucleaire programma
opgeeft en de juiste keuze maakt
voor de bevolking van Noord-Korea
en voor vrede op het Koreaanse
schiereiland.”
(…)
Spanningen
In de eerste maanden van dit jaar
laaiden de spanningen in de regio fel
op, toen Noord-Korea een nieuwe
kernproef hield en dreigde met een
aanval op de Amerikaanse en de
Zuid-Koreaanse troepen. (…).

bron: NRC Handelsblad van 2 oktober 2013
tekst 9
VS en Zuid-Korea wapenen zich tegen Noorden
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Zuid-Korea en de Verenigde Staten
hebben een nieuwe samenwerkingsstrategie om zich te wapenen tegen
nucleaire dreiging van Noord-Korea.
(…)
De nieuwe strategie is nodig, omdat
er volgens de bondgenoten onder
toenemende dreiging van Pyongyang

10

een verbeterde reactiesnelheid nodig
zou zijn. “Onze zorg gaat specifiek uit
naar nucleaire en ballistische raketprogramma’s en chemische wapens
van Noord-Korea”, zei de
Amerikaanse minister Chuck Hagel
van Defensie.

bron: www.nu.nl/buitenland van 2 oktober 2013
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tekst 10
Bereid je maar voor op een oorlog met Noord-Korea
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Noord-Korea blinkt uit in crisisdiplomatie die telkens tot het randje
gaat. Hetzelfde geldt voor het beleid
van Zuid-Korea en de VS. (…)
Dit beleid, dat dweept met het morele
gelijk, steunt op vier vooronderstellingen.
– Noord-Korea is een affront voor de
mens(elijk)heid, is daarom fundamenteel instabiel en zal instorten.
– Druk van buiten (VS, EU, ZuidKorea, Japan) bespoedigt dit proces.
– Het Noord-Koreaanse volk wacht
op regimewisseling.
– Militaire interventie is legitiem en
misschien noodzakelijk.
Deze vier punten kunnen tot escalatie en oorlog leiden. Ze zijn ook
aantoonbaar onjuist en vormen zo de
slechtst mogelijke uitgangspunten
voor omgang met Noord-Korea. (…)
Druk van buiten houdt het regime
juist in het zadel. (…) In Noord-Korea
is afkeer van het eigen regime niet
inwisselbaar voor bewondering van
het Westen. Interventie van de VS (of
de VN) kan rekenen op extreme
weerstand van de gewone NoordKoreaan. Amerikaanse druk bevestigt
slechts dat de VS daadwerkelijk de
vijand is. Regimewisseling die wordt
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gestimuleerd van buiten Korea is
gedoemd te mislukken. NoordKoreanen hebben hun eigen ideeën
over hoe hun staat eruit moet zien.
(…)
Wat kunnen we doen? Druk uitoefenen. Niet op Noord-Korea, maar op
de VS.
(…)
Sancties werken ook averechts. De
selectieve verontwaardiging van de
VN ten opzichte van de NoordKoreaanse kernproef moet niet resulteren in nog strengere beperkingen
van de handel met Noord-Korea.
Economische toenadering is juist een
van de weinige levenslijnen naar
Pyongyang. (…) De eerste stap is
Noord-Korea en zijn geschiedenis
leren kennen. (…)
We moeten direct met Noord-Korea
gaan communiceren. Niet via de VS
en niet in het Engels, maar in het
Koreaans. (…).
Dus investeren in plaats van sanctioneren. (…) En niet nadenken over
regimewisseling. Die verantwoordelijkheid ligt primair bij de NoordKoreaanse bevolking zelf. (…)

naar: NRC Handelsblad van 8 maart 2013, door Remco Breuker,
hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden
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