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politycznej
narasta konflikt
między rządem a
opozycyjną Partią

I.WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
8 kwietnia: Prezydent mianował dwóch nowych
ministrów bez poparcia największej partii opozycyjnej.
Pomimo sprzeciwu opozycyjnej Partii Wolność Korei,
Prezydent Moon Jae-in mianował nowych ministrów ds.
zjednoczenia oraz średnich i małych przedsiębiorstw i startupów. Zostali nimi odpowiednio Kim Yeon-chul oraz Park
Young-sun. Powołanie dwóch nowych ministrów przez
Prezydenta Moon Jae-ina odbyło się po tym jak partia LKP
dwukrotnie odmówiła publikacji raportów na temat wyników
przesłuchań potwierdzających przed Zgromadzeniem
Narodowym, które odbyły się w zeszłym miesiącu.
Zatwierdzenie kandydatur przez parlament nie jest
wymagane do mianowania nowych ministrów, jednak brak
sprawozdania od partii opozycyjnych może doprowadzić do
konfliktu politycznego. Opozycyjna LKP sprzeciwiała się
nominowaniu Park Young-suna za rzekome „uchybienia
etyczne” oraz udzielanie nieprawdziwych informacji pod
przysięgą w trakcie przesłuchania przed Zgromadzeniem
Narodowym. Natomiast Kim Yeon-chul został oskarżony
przez konserwatywną opozycję o propółnocnokoreańską
postawę.
11 kwietnia: Trybunał Konstytucyjny zniósł zakaz
aborcji. Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązujące prawo
zakazujące
aborcji
oraz
karzące
lekarzy
przeprowadzających ten zabieg za niezgodne z Konstytucją.
Decyzja podzieliła opinię publiczną. Natomiast organizacje
międzynarodowe jak Amnesty International pozytywnie
przyjęły werdykt Trybunału jako „wielki krok w stronę ochrony
praw kobiet”.

Wolność Korei
Konserwatywna LKP

rozpoczęła protest,
niezgadzając się m.in. z
nominacjami nowych
ministrów oraz
przyspieszonym
procedowaniem reformy
systemu wyborczego.

16-23 kwietnia: Seul wyraził zainteresowanie wzmocnieniem współpracy z
regionem Azji Centralnej. Prezydent Moon Jae-in uczestniczył w dwustronnych
spotkaniach z przywódcami Turkmenistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Według
Błękitnego Domu państwa regionu Azji Centralnej mają stać się ważnymi partnerami
Seulu w ramach Nowej Polityki Północnej. Rząd południowokoreański szacuje, że
zaproponowane podczas szczytów wspólne projekty gospodarcze mogą być łącznie
warte ponad 28 miliardów dolarów amerykańskich. Seul wyraził zainteresowanie
wykorzystaniem potencjału logistycznego i transportowego Turkmenistanu,
Uzbekistanu oraz Kazachstanu. Szefowie trzech państw Azji Centralnej również
wyrazili nadzieję na zwiększenie współpracy gospodarczej z Koreą Południową.
16 kwietnia: piąta rocznica zatonięcia promu Sewol podzieliła scenę
polityczną. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy
promu Sewol, który zatonął w kwietniu 2014 roku. Główna uroczystość w Ansan
zgromadziła przedstawicieli rządu oraz wysokich rangą urzędników. Uczestniczyli w
niej reprezentacji wszystkich partii politycznych oprócz opozycyjnej Partii Wolność
Korei (LKP). Wicepremier i Minister Edukacji Yoo Eun-hae w imieniu rządu
zapewniła, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby odkryć przyczyny katastrofy.
Śledztwo w tej sprawie ma objać także służby ratownicze oraz urzędników
administracji Park Geun-hye. Grupy obywatelskie, występujące w imieniu rodzin ofiar
domagały się ukarania byłych członków rządu, którzy powinni ponieść
odpowiedzialność za nieudaną akcję ratowniczą. Była partia Park Geun-hye,
opozycyjna LKP uczestniczyła natomiast w ceremonii w Incheon. Przewodniczący
partii Hwang Kyo-ahn, który w rządzie Park Geun-hye pełnił funkcję ministra
sprawiedliwości, a następnie premiera, oświadczył, że czuje odpowiedzialność za
zatonięcie promu. Były premier przeprosił pogrążone w żałobie rodziny ofiar.
Natomiast dwóch innych członków LKP, parlamentarzyści Chung Jin-suk oraz Cha
Myeong-jin zamieścili w mediach społecznościowych kontrowersyjne komentarze,
krytykujące działania obecnego rządu oraz grup obywatelskich jako „powtarzające
się wezwania” do potępienia byłej Prezydent i jej administracji. Pomimo obaw o
możliwe protesty przeciwko partii LKP wszystkie ceremonie odbyły się bez
incydentów.
17 kwietnia: była Prezydent Park Geun-hye złożyła wniosek o zawieszenie
wyroku. Wniosek o zawieszenie wyroku został złożony przez prawnika Park Geunhye dwa lata po tym, jak została zatrzymana w marcu 2017 roku pod zarzutem
nadużycia władzy oraz korupcji. Była Prezydent wnioskowała o zawieszenie kary
pozbawienia wolności ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Park Geun-hye
została początkowo skazana na karę 25-lat pozbawienia wolności. Następnie do jej
wyroku dołożono dodatkowe sześć lat więzienia za wymuszanie i przyjmowanie
nielegalnych funduszy z różnych agencji państwowych, a w listopadzie ubiegłego
roku za naruszenie prawa wyborczego sąd apelacyjny w Seulu wydał dwuletni wyrok

więzienia. Prawnik Park odwołał się do obecnego rządu, który „promując prawa
człowieka jako najwyższą wartość” nie powinien przeoczyć „schorowanej i
starzejącej się byłej Prezydent”. Ustawa o prawie karnym przewiduje zawieszenie
wykonywania wyroku przez prokuraturę w przypadku poważnych dolegliwości
psychicznych lub fizycznych więźniów.
18 kwietnia: sąd apelacyjny odrzucił wniosek o upublicznienie dokumentów
dyplomatycznych związanych z porozumieniem w sprawie „kobiet
pocieszycielek”. Sąd apelacyjny zakwestionował decyzję sądu niższej instancji,
który w 2017 roku przychylił się do wniosku prawnika Song Ki-ho o upublicznienie
dokumentów dyplomatycznych dotyczących procesu negocjacyjnego między
Seulem i Tokio w sprawie porozumienia z 2015 roku. Sąd administracyjny
pozytywnie rozpatrzył wniosek Song Ki-ho w celu „zagwarantowania obywatelom
wglądu w prowadzenie spraw państwowych”. Sąd apelacyjny nie zgodził się jednak
z tą decyzją, argumentując, że upublicznienie dokumentów dyplomatycznych
mogłoby negatywnie wpłynąć na relacje między Seulem i Tokio. Sąd zwrócił
szczególną uwagę na ewentualną konieczność ujawnienia szczegółów dotyczących
stanowiska Japonii bez jej zgody, co w efekcie mogłoby skutkować wzrostem
obecnych napięć dyplomatycznych. Ponadto zwrócono uwagę, że upublicznianie
tego typu dokumentów może podważyć wiarygodność rządu koreańskiego na arenie
międzynarodowej i jego zdolności dyplomatycznej negocjacji.
18 kwietnia: Demokratyczna Partia Korei poszukiwała poparcia opozycji dla
wprowadzenia dodatkowego budżetu. Minister Gospodarki i Finansów Hong Namki oraz rządząca Demokratyczna Partia Korei zorganizowali w Zgromadzeniu
Narodowym konsultacje dotyczące projektu dodatkowego budżetu. Konsultacje
miały na celu przekonanie partii opozycyjnych do poparcia ustawy, na mocy której
dodatkowe środki zostałyby przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniem powietrza
oraz przeciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu. Minister Hong Nam-ki
oświadczył, że dodatkowe środki zostałyby przeznaczone także na zwiększenie
środków bezpieczeństwa wobec zagrożenia pożarowego. Aby ustawa dotycząca
dodatkowego budżetu została przyjęta wymagana jest obecność ponad połowy
parlamentarzystów (151 na 300 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym) podczas
głosowania. Demokratyczna Partia Korei dysponuje 128 mandatami, dlatego
niezbędne jest poparcie partii opozycyjnych.
19 kwietnia: dwóch nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało
mianowanych przez Prezydenta Moon Jae-ina. Pomimo sprzeciwu opozycyjnych
partii Wolność Korei (LKP) oraz Bareunmirae, Prezydent Moon Jae-in zatwierdził
mianowanie sędziów Lee Mi-sun oraz Moon Hyung-bae na nowych członków
dziewięcioosobowego Trybunału Konstytucyjnego. Mianowanie sędziów odbyło się
z wykorzystaniem systemu elektronicznego, gdyż Prezydent odbywał w tym czasie

wizytę państwową w Uzbekistanie. Partie opozycyjne wyraziły zaniepokojenie
wzrastającą ilością sędziów Trybunału Konstytucyjnego nominowanych przez
obecnego Prezydenta. W obronie Prezydenta stanęła rządząca Demokratyczna
Partia Korei, oskarżając LKP o szerzenie fałszywych informacji, które mają na celu
jedynie wzburzenie opinii publicznej. Mianowanie nowych sędziów było konieczne
ze względu na przejście ich poprzedników w stan spoczynku.
27 kwietnia: największa partia opozycyjna rozpoczęła protest przeciwko
rządowi. Członkowie partii Wolność Korei (LKP) zorganizowali demonstrację na
placu Gwanghwamun w Seulu przeciwko obecnemu rządowi oraz Demokratycznej
Partii Korei. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia protestu była decyzja wszystkich
wchodzących w skład parlamentu partii poza LKP o przyspieszeniu procesu
uchwalania kluczowych reform, w tym reformy systemu wyborczego oraz powołania
specjalnej jednostki do zwalczania korupcji wśród urzędników państwowych. Dzień
przed rozpoczęciem protestu członkowie LKP zablokowali wejście do sali plenarnej
w budynku Zgromadzenia Narodowego. Protest opozycji spotkał się z małym
poparciem opinii publicznej. 29 kwietnia do Błękitnego Domu wpłynęła petycja o
rozwiązanie LKP, którą podpisało ponad trzysta tysięcy Koreańczyków.
29 kwietnia: Chile przyjęło propozycję Seulu o rozpoczęcie negocjacji w
sprawie uzyskania statusu członka stowarzyszonego w Sojuszu Pacyfiku.
Przywódcy Chile i Korei Południowej omówili możliwości wzmocnienia współpracy
dwustronnej i multilateralnej podczas wspólnego szczytu w Seulu. Było to drugie
spotkanie prezydentów Moon Jae-ina i Sebastián Piñery w przeciągu ostatnich
miesięcy: pierwsze miało miejsce w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego
ONZ we wrześniu ubiegłego roku. Dla obu stron istotna jest współpraca
gospodarcza, co podkreślił Prezydent Moon nazywając Chile jednym z
najważniejszych południowokoreańskich partnerów handlowych. Chile było
pierwszym państwem, z którym Korea podpisała umowę o wolnym handlu w 2003
roku. Od tego czasu handel dwustronny między tymi państwami wzrósł z 1,57
miliardów dolarów amerykańskich do 6,28 miliardów. Strona południowokoreańska
zaproponowała rozszerzenie umowy o nowe branże, takie jak technologie
informacyjne i komunikacyjne. Istotną częścią spotkania była także dyskusja na
temat współpracy w organizacjach międzynarodowych i regionalnych. Prezydent
Chile zgodził się poprzeć propozycję Seulu dotyczącą nadania Korei Południowej
statusu członka stowarzyszonego w Sojuszu Pacyfiku. Z poparciem Chile Korea
Południowa planuje szybkie rozpoczęcie negocjacji z pozostałymi członkami tego
gospodarczego ugrupowania w Ameryce Łacińskiej. Zróżnicowanie partnerów
gospodarczych jest jednym z celów obecnej polityki zagranicznej rządu
południowokoreańskiego

II.KOREA POŁUDNIOWA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
3 kwietnia: współpraca w sektorze energetyki została omówiona przez Koreę
Południową i Czechy. Specjalny wysłannik czeskiego rządu ds. energetyki jądrowej
Jaroslav Mil spotkał się z Ambasadorem Republiki Korei w Pradze Moon Seounghyunem. Obie strony omówiły możliwości współpracy dwustronnej w sektorze
energetycznym, w tym przy realizacji budowy nowej elektrowni jądrowej w Czechach
w drugiej połowie 2020 roku. Ponadto Czechy planują w tym roku rozbudowę
elektrowni w Dukovany, czym również zainteresowana jest strona koreańska.
4 kwietnia: Ambasador Węgier wręczył listy uwierzytelniające władzom KRLD.
Mozes Csoma, pełniący funkcję ambasadora Węgier w Korei wręczył listy
uwierzytelniające Przewodniczącemu Prezydium Najwyższego Zgromadzenia
Ludowego KRLD w Pjongjangu. Strona węgierska podkreśliła, że Ambasador Csoma
jest odpowiedzialny za relacje dyplomatyczne z całym Półwyspem Koreańskim.
Budapeszt oświadczył również, że popiera proces denuklearyzacji oraz budowy
trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim.
4 kwietnia: kwestia bezpośrednich lotów między Budapesztem a Incheon
została omówiona przez Węgry i Koreę Południową. Ambasador Korei
Południowej na Węgrzech Choi Kyu-sik spotkał się z wiceministrem spraw
zagranicznych Magyarem Levente, aby omówić kwestie związane z dwustronną
współpracą. Najważniejszym tematem spotkania była możliwość uruchomienia
bezpośredniego połączenia lotniczego między Budapesztem a Incheon, które
miałaby obsługiwać polska firma LOT.
8 kwietnia: potencjalne obszary współpracy gospodarczej zostały omówione
przez Węgry i Koreę Południową. Ambasador Węgier Mozes Csoma oraz
doradczyni ds. handlowych Katlin Csorba zostali zaproszeni przez Koreańską
Agencję Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA). Węgierscy dyplomaci spotkali się z
dyrektorem generalnym organizacji Kwon Pyung-ohem, aby omówić kierunek
rozwoju węgiersko-koreańskich stosunków gospodarczych. Istotnym tematem
spotkania było rozszerzenie dotychczasowej współpracy o nowe obszary.
9 kwietnia: w Seulu odbyła się uroczystość z okazji 20. rocznicy przyjęcia
Czech, Węgier i Polski do NATO. Gościem honorowym wydarzenia był
wiceminister obrony Korei południowej Suh Choo-suk oraz generał Robert Abrams,
który przewodniczy amerykańskim siłom wojskowym w Korei. Wśród uczestników
wydarzenia znaleźli się ambasadorowie Czech, Węgier i Polski, a także

przedstawiciele południowokoreańskiego rządu, przemysłu zbrojeniowego oraz
eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa.
11-13 kwietnia: Polska i Korea Południowa wyraziły zainteresowanie
wzmocnieniem wymiany dwustronnej w obszarze sportu. Minister Sportu i
Turystyki Witold Bańka odbył w Seulu rozmowy z południowokoreańskim
wiceministrem ds. sportu Roh Taekangiem. Obie strony omówiły możliwości
wzmocnienia dwustronnej wymiany w obszarze sportu, czemu ma sprzyjać
przypadająca na ten rok 30. rocznica nawiązania relacji dyplomatycznych. Podczas
spotkania omówiono także zbliżające się wybory w Światowej Agencji
Antydopingowej WADA, w których Minister Witold Bańka kandyduje na urząd
nowego szefa tej instytucji.
12 kwietnia: Korea i Słowacja poszukiwały możliwości wzmocnienia
dwustronnych relacji. Ambasador Korei Południowej w Bratysławie Chung Byeonghwa dwukrotnie w tym miesiącu spotkał się z dyrektorem Departamentu ds. Azji i
Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Michałem Kovacem. Obie strony
dyskutowały na temat możliwości wzmocnienia relacji oraz zwiększenia dwustronnej
wymiany.
12 kwietnia: wydarzenia kulturalne promujące 30-lecie nawiązania relacji
dyplomatycznych między Polską a Koreą Południową nabierają tempa. Polska
Ambasada zaprezentowała logotyp, który będzie promował wydarzenia kulturalne
organizowane z okazji 30-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Grafika
została wyłoniona w konkursie zorganizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza.
Konkurs dla studentów Paju Typography Institute w Korei oraz Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie nie był jedynym wydarzeniem współorganizowanym przez
Instytut Adama Mickiewicza z okazji rocznicy. Strona polska przygotowała bogaty
program kulturalny, który w tym roku zostanie zrealizowany w Korei Południowej przy
współudziale wielu instytucji partnerskich. Hasłem inicjatywy Instytutu Adama
Mickiewicza jest „dzieli nas 7800km, łączy nas kultura”.
18 kwietnia: Węgry uczestniczyły w Startup Global Strategy Forum w Seulu.
Doradca ds. handlowych Katlin Csorba oraz dyplomatka ds. nauki i technologii Julia
Szabo w Ambasadzie Węgier w Korei Południowej uczestniczyły w forum
promującym południowokoreańskie startupy. Podczas wydarzenia przedstawicielki
Budapesztu zaprezentowały węgierskie rozwiązania mające na celu wspomaganie
nowo utworzonych przedsiębiorstw. Ponadto strona węgierska nawiązała kontakty
biznesowe z koreańskimi przedsiębiorstwami.
24 kwietnia: w Zabrzu rozpoczęła się budowa fabryki firmy Korea Electric
Terminal. Południowokoreańska firma w strefie ekonomicznej w Zabrzu będzie
produkować komponenty do samochodów elektrycznych. Koszt inwestycji ma

wynieść około 88 milionów złotych, a zatrudnienie w fabryce ma znaleźć do 250
osób. Inwestycję wspiera Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która
podpisała z firmą porozumienie, na mocy którego pomoże KET znaleźć
wykwalifikowanych pracowników. Prezes KSSE Janusz Michałek oświadczył, że
prowadzone są także rozmowy w sprawie porozumienia dotyczącego budowy
mieszkań dla przyszłych pracowników firmy.
30 kwietnia: koreańska firma Foosung wyraziła zainteresowanie inwestycja w
Polsce. Przedstawiciel południowokoreańskiej firmy z branży chemicznej spotkał się
z władzami Kędzierzyna-Koźla, aby omówić szczegóły inwestycji w KędzierzyńskoKozielskim Parku Przemysłowym. Koreański inwestor zamierza wybudować w
Polsce fabrykę komponentów wykorzystywanych do produkcji baterii w
samochodach elektrycznych. Wiceprezes zaprezentował władzom miasta
szczegółowe plany inwestycyjne. Firma jeszcze w tym roku chciałaby rozpocząć
budowę fabryki. Strona polska zadeklarowała wsparcie dla projektu, który może
przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki.

III.RELACJE MIĘDZYKOREAŃSKIE
4 kwietnia: Hiszpania i Korea Południowa zamierzają blisko współpracować w
sprawie włamania do północnokoreańskiej ambasady w Madrycie.
Wiceministrowie Spraw Zagranicznych Hiszpani Fernando Valenzuela oraz Korei
Południowej Cho Hyun spotkali się w Seulu, aby omówić perspektywy dwustronnej
współpracy. Strona hiszpańska zobowiązała się do ścisłej współpracy z Seulem w
rozwiązaniu sprawy włamania do Ambasady Korei Północnej w Madrycie. Obie
strony omówiły również szczegóły toczącego się w tej sprawie dochodzenia w
Hiszpanii. Tydzień przed szczytem przywódców KRLD i Stanów Zjednoczonych w
Hanoi w lutym tego roku, grupa aktywistów wtargnęła do północnokoreańskiej
Ambasady i ukradła urządzenia takie jak komputer. Wśród włamywaczy miał być
obywatel Korei Południowej.
11 kwietnia: prezydenci Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej omówili
możliwości wznowienia negocjacji z KRLD. Prezydenci Donald Trump i Moon
Jae-in spotkali się w Waszyngtonie, aby omówić wspólną politykę względem Korei
Północnej po szczycie w Hanoi, który zakończył się brakiem porozumienia
nuklearnego. Obie strony zgodziły się, że Seul powinien nadal pełnić funkcję
mediatora i podjąć starania, aby skłonić przywódcę KRLD do kontynuowania
negocjacji nuklearnych. Jednocześnie Waszyngton nie zgodził się na
zaproponowane przez Seul ustępstwa, jak złagodzenie międzynarodowych sankcji.

Ponadto Prezydent Donald Trump wyraził chęć kolejnego spotkania z Kim Jongunem jedynie w momencie stworzenia „odpowiednich warunków”. Choć Prezydent
Moon Jae-in zachęcał stronę amerykańską do jak najszybszego wznowienia
negocjacji z KRLD, Prezydent Trump podkreślił, że jest to „powolny proces”, który
należy realizować „krok po kroku”. Tm samym strona amerykańska nie wyraziła
zainteresowania szybkim wznowieniem negocjacji.
16 kwietnia: Dowództwo Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNC) wyraziło
poparcie dla międzykoreańskiego porozumienia wojskowego. Zastępca
dowódcy UNC generał Wayne Eyre oświadczył, że pomyślne wdrożenie
porozumienia wojskowego zawartego w ubiegłym roku we wrześniu między obiema
Koreami należy do priorytetowych zadań jednostki. Założone w 1950 roku
Dowództwo Organizacji Narodów Zjednoczonych jest egzekutorem porozumienia o
zawieszeniu broni. Obecnie najważniejszym zadaniem UNC ma być ułatwianie
dialogu międzykoreańskiego. Międzykoreańskie porozumienie wojskowe ma na celu
zmniejszenie napięcia militarnego w strefie zdemilitaryzowanej.
16 kwietnia: Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła zgodę na
przeprowadzenie
prac
archeologicznych
w
Korei
Północnej.
Południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o
otrzymaniu zwolnienia z części sankcji, co umożliwi obu Koreom przeprowadzenie
badań archeologicznych w Manwoldae na terytorium Korei Północnej. Rozpoczęcie
wykopalisk wymagało otrzymania zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby umożliwić
transport specjalistycznego sprzętu, w tym koparek i ciężarówek. W Manwoldae
mieścił się pałac dynastii Goryeo. Seul podkreśla, że wspólne projekty
transgraniczne mają na celu skłonienie Korei Północnej do rezygnacji z broni
nuklearnej.
23 kwietnia: Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła otwarcie szlaku
turystycznego w strefie zdemilitaryzowanej. Dowództwo Organizacji Narodów
Zjednoczonych (UNC) wydało zgodę na utworzenie szlaku turystycznego wzdłuż
wschodniego wybrzeża strefy zdemilitaryzowanej. Tym samym UNC zaakceptowało
pierwszy etap realizacji projektu „DMZ Peace Trail”, zaproponowanego przez rząd
Republiki Korei. Inicjatywa ta zakłada otwarcie kontrolowanych do tej pory przez
wojsko obszarów granicznych z Koreą Północną. Pierwsza wyprawa turystyczna
szlakiem w strefie zdemilitaryzowanej odbyła się 27 kwietnia z okazji pierwszej
rocznicy podpisania Deklaracji Panmundżom przez Prezydenta Moon Jae-ina i
Przewodniczącego Kim Jong-una. Według Seulu wycieczki „szlakiem pokojowym”
będą miały charakter edukacyjny.
25 kwietnia: Seul wyraził poparcie dla spotkania przywódców Rosji i KRLD.
Prezydent Moon Jae-in przyjął w Błękitnym Domu sekretarza Rady Bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa. Podczas spotkania Prezydent Korei

Południowej docenił wsparcie Rosji dla dyplomatycznego rozwiązania problemów
Półwyspu Koreańskiego. Obie strony zgodziły się co do potrzeby całkowitej
denuklearyzacji oraz ustanowienia trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim.
Strona południowokoreańska wyraziła nadzieję, że szczyt Putin-Kim przyczyni się do
wznowienia negocjacji między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Przywódca KRLD
spotkał się z Prezydentem Putinem we Władywostoku. Oprócz rozmów sam na sam,
przywódcy uczystniczyli także w szerszych spotkaniach, w skład których wchodzili
m.in. ministrowie spraw zagranicznych. Spotkanie obu przywódców miało na celu
omówienie możliwości uregulowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Prezydent
Władimir Putin zauważył, że dla rozwiązania problemu denuklearyzacji niezbędne
będą gwarancje bezpieczeństwa dla Korei Północnej. Rosja jest gotowa zapewnić
takie gwarancje, jednak zdaniem Moskwy powinny one mieć szerszy,
międzynarodowy charakter. Moskwa z zadowoleniem przyjęła także działania
zmierzające do normalizacji relacji między Pjongjangiem a Seulem i Waszyngtonem.
27 kwietnia: pierwsza rocznica szczytu w Panmundżom odbyła się bez udziału
Korei Północnej. W południowokoreańskiej części wioski rozejmowej w
Panmundżom odbyła się ceremonia z okazji rocznicy pierwszego spotkania
Prezydenta Moon Jae-ina oraz Przywódcy Kim Jong-una. W trakcie zeszłorocznego
szczytu ogłoszono Deklarację z Panmundżom, w której obie strony zgodziły się
dążyć do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz normalizacji relacji
międzykoreańskich. Seul poinformował Pjongjang o planie zorganizowania
wspólnych obchodów rocznicy, jednak strona północnokoreańska nie odpowiedziała
na zaproszenie. Wydarzeniu przewodniczył nowy Minister ds. Zjednoczenia Kim
Yeon-chul. Prezydent Moon Jae-in nie pojawił się osobiście na ceremonii,
zaprezentowano jednak nagranie z przemówieniem, w którym wyraził nadzieję na
dalszy rozwój relacji międzykoreańskich. Pomimo rosnącego zaniepokojenia z
powodu spowolnienia negocjacji w sprawie denuklearyzacji, Prezydent podkreślił
znaczenie stopniowego wdrażania Deklaracji z Panmundżom. Moon Jae-in
zapewnił, że rząd południowokoreański zamierza kontynuować proces wdrażania
wspólnych projektów międzykoreańskich jednak w wolniejszym tempie niż
dotychczas, dając Stanom Zjednoczonym i Korei Północnej czas na powrót do
negocjacji w sprawie denuklearyzacji. Tego samego dnia północnokoreański Komitet
ds. Pokojowego Zjednoczenia wydał memorandum, w którym nawoływał Koreę
Południową do zignorowania presji ze strony Stanów Zjednoczonych i
kontynuowania współpracy międzykoreańskiej. Zdaniem Pjongjangu Waszyngton
próbuje „podporządkować stosunki międzykoreańskie polityce sankcji”. W
dokumencie wydanym przez Komitet wymieniono dotychczasowe osiągnięcia
międzykoreańskie od pierwszego spotkania obu przywódców w ubiegłym roku.
Jednocześnie Komitet wskazał, że rząd południowokoreański powinien przyjąć

„bardziej aktywną postawę”, aby zrealizować postanowienia Deklaracji dotyczące
rozwoju pokojowych relacji międzykoreańskich.

KOMENTARZ
Seul ponownie podjął się roli mediatora, aby wznowić dialog między
Waszyngtonem i Pjongjangiem. Spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Moon
Jae-ina zakończyło się podobnie jak szczyt w Hanoi brakiem postępów w kwestii
denuklearyzacji KRLD. Prezydent Moon Jae-in udał się do Waszyngtonu w nadziei
na przekonanie sojusznika o konieczności jak najszybszego wznowienia dialogu
KRLD. Seul nauczony doświadczeniem zdaje sobie sprawę, że cierpliwość
przywódców KRLD jest krótka i brak postępów w rozmowach z Waszyngtonem może
przerodzić się w incydenty takie jak wznowienie testów rakiet krótkiego zasięgu.
Pjongjang już zamanifestował niezadowolenie, wycofując na kilka dni personel ze
wspólnego biura łącznikowego w Kaesong w zeszłym miesiącu. Rozmowy
Prezydenta Moon Jae-ina z Donaldem Trumpem, a także Sekretarzem Stanu Mikiem
Pompeo oraz doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem
Boltonem poskutkowały jedynie zapewnieniem o sile sojuszu i wspólnym
koordynowaniem polityki względem KRLD. Prezydent Donald Trump nie wyraził
chęci szybkiego spotkania z przywódcą KRLD, stawiając warunki stworzenia
odpowiedniej atmosfery do kontynuowania rozmów. W odpowiedzi Prezydent Korei
Południowej zaproponował, że będzie dążyć do możliwie szybkiego kolejnego
szczytu międzykoreańskiego, na którym podejmie temat wznowienia negocjacji w
sprawie denuklearyzacji. Prezydent USA przystał na ta propozycję, jednocześnie nie
dając Seulowi niezbędnych argumentów w negocjacjach z Pjongjangiem.
Waszyngton nie zgodził się na żadne zaproponowane przez Seul ustępstwa
względem KRLD. Nieugięta postawa przywódców USA i KRLD może udaremnić
starania Seulu o wznowienie rozmów w sprawie denuklearyzacji, a także traktatu
pokojowego i w szerszej perspektywie normalizacji relacji z północnym sąsiadem.
Tymczasem w Korei Północnej odbyła się pierwsza sesja 14. Najwyższego
Zgromadzenia Ludowego KRLD, na której Kim Jong-un został ponownie wybrany
na przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych (SAC). Jest to najwyższy organ
decyzyjny KRLD. Wśród najważniejszych urzędników państwowych nastąpiły
zmiany: Choe Ryong-hae został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji
Spraw
Państwowych
oraz
przewodniczącym
Prezydium
Najżywszego
Zgromadzenia Ludowego. Tym samym ze stanowiska przewodniczącego Prezydium
został usunięty Kim Yong-nam, który pełnił protokolarne funkcje głowy państwa. Cho

Ryong-hae stał się obecnie jedną z kluczowych postaci w kręgach władzy KRLD.
Podczas sesji przyjęto także rozporządzenie w sprawie zmian w Konstytucji. Według
przyjętych zmian przewodniczący Komisji Spraw Państwowych jest przywódcą kraju.
Z tego powodu Kim Jong-un zyskał nowy tytuł: Najwyższy Przedstawiciel Wszystkich
Koreańczyków. Kim Yong-chol, Ri Yong-ho oraz Choe Son-hui odpowiedzialni za
politykę nuklearną KRLD znaleźli się wśród członków Komisji. Tym samym KRLD
może kontynuować obecne stanowisko względem denuklearyzacji, choć informacje
na ten temat nie zostały publicznie ujawnione. Natomiast północnokoreańskie media
podały do wiadomości, że przywódca KRLD ponownie położył nacisk na
„samowystarczalność” w rozwoju gospodarczym.
W związku z większym niż wcześniej prognozowanym spowolnieniem
gospodarczym w Korei Południowej, Seul coraz intensywniej poszukuje
możliwości zróżnicowania partnerów gospodarczych. Odpowiedzią na problemy
gospodarcze Korei Południowej mają być nie tylko dwustronne porozumienia
handlowe, ale także włączenie Seulu do regionalnych organizacji gospodarczych na
całym świecie. Administracja Moon Jae-ina stworzyła także własne inicjatywy,
nazwane „Nową Polityką Północną” i „Nową Polityką Południową”, których celem jest
wzmocnienie współpracy gospodarczej i dyplomatycznej z regionami Azji
Południowej, Azji Centralnej oraz Europy Wschodniej. Są to inicjatywy przede
wszystkim o charakterze ekonomicznym, które mają być ratunkiem dla opartej o
eksport gospodarki Korei Południowej, dla której zagrożeniem jest nie tylko
wewnętrzne spowolnienie konsumpcyjne, ale także światowe spory handlowe. O
rosnącym znaczeniu nowych polityk mogą świadczyć wizyty państwowe Prezydenta
Moon Jae-ina w marcu w Brunei, Malezji i Kambodży oraz w tym miesiącu w
Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie. Podczas wszystkich tych wizyt
głównym tematem było wzmocnienie współpracy gospodarczej. Oprócz spotkań z
głowami państw, Prezydent Moon Jae-in uczestniczył także w forach
ekonomicznych. Odwiedzone w tym miesiącu przez Prezydenta Korei Południowej
państwa Azji Centralnej nie należą do tradycyjnych koreańskich partnerów
gospodarczych, ale ich potencjał logistyczny jako cześć Jedwabnego Szlaku został
dostrzeżony przez Seul. Rozwiązanie problemu spowolnienia gospodarczego jest
jednym z najważniejszych zadań przed którymi obecnie stoi południowokoreańskich
rząd.

