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MONITOR KOREAŃSKI
STYCZEŃ 2019
„Monitor Koreański” omawia i komentuje najważniejsze wydarzenia związane z
aktualną sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną w Korei Południowej, ze
szczególnym naciskiem na działania Korei Południowej w regionie Europy Środkowej
oraz relacje międzykoreańskie. Monitor opracowała mgr Joanna Jatczak.
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Moon Jae-ina
planuje
wprowadzić nowe
reformy

I.WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
4 stycznia: Seul zażądał przeprosin od Tokio w sprawie
oskarżeń o namierzenie japońskiego samolotu.
Południowokoreańskie Ministerstwo Obrony Narodowej
opublikowało materiał wideo z akcji ratunkowej, w takcie
której południowokoreański okręt skierował radar typu firecontrol na japoński samolot patrolowy. Według strony
południowokoreańskiej materiał wideo dowodzi, że japoński
samolot leciał zbyt nisko i zagrażał misji ratunkowej. Z tego
powodu południowokoreańskie Ministerstwo
Obrony
Narodowej wyraziło oczekiwanie oficjalnych przeprosin ze
strony japońskiej. Pomimo spotkań koreańskich i japońskich
ministrów spraw zagranicznych oraz urzędników wysokiego
szczebla w tej sprawie nie udało się osiągnąć
porozumienia.
4
stycznia:
Pekin
wyraził
zainteresowanie
wzmocnieniem współpracy z Seulem w oparciu o
inicjatywę Pasa i Szlaku. Ambasador Chin w Korei
Południowej Qiu Guohong zaproponował, aby współpraca
gospodarcza między Pekinem a Seulem została
rozszerzona poprzez wykorzystanie inicjatywy Pasa i
Szlaku. Z ambasadorem zgodził się przewodniczący
Parlamentarnej Rady Chińsko-Koreańskiej oraz członek
rządzącej Koreańskiej Partii Demokratycznej Park Byeongseug. Park zauważył, że współpraca oparta o chińską
politykę Pasa i Szlaku współgra z zaproponowaną przez
prezydenta Moon Jae-ina Nową Polityką Północną. Polityka
ta zakłada zwiększenie współpracy gospodarczej Korei
Południowej z Chinami, Rosją oraz państwami Azji
Centralnej i Europy Wschodniej.

gospodarcze
Prezydent Moon Jae-in,
poszukując poparcia dla

reform, spotkał się
zarówno ze środowiskami
biznesowymi, jak i
związkami zawodowymi.

15 stycznia: prezydent poszukiwał poparcia planów rozwoju gospodarczego
wśród największych koreańskich korporacji. Prezydent Moon Jae-in spotkał się
z przedstawicielami zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich
przedsiębiorstw. Zorganizowane w Błękitnym Domu spotkanie miało na celu
dyskusje na temat możliwości pobudzenia gospodarki. Prezydent zwrócił się do
dużych korporacji z prośbą przejęcie inicjatywy w tworzeniu nowych miejsc pracy
oraz stymulowaniu inwestycji, co dałoby impuls do rozwoju. Ponadto w
tegorocznym budżecie 20 bilionów wonów koreańskich ma zostać przeznaczone na
badania i rozwój innowacji, a wśród promowanych przez rząd dziedzin mają
znaleźć się: gospodarka wodorowa, biotechnologia czy przemysły oparte o sieć 5G.
W ubiegłym roku eksport Korei Południowej osiągnął rekordową wartość 600
miliardów dolarów amerykańskich, za co prezydent podziękował zarówno dużym
firmom, jak i przedstawicielom sektora MŚP. Pomimo dobrych wyników
eksportowych, Seul boryka się z problemem spowolnienia gospodarki.
15 stycznia: w Seulu powstanie centrum WHO ds. środowiska. W Seulu,
burmistrz miasta Park Won-soon, minister środowiska Cho Myung-rae oraz
dyrektor regionalnego biura Światowej Organizacji Zdrowia Shi Young-soo
podpisali memorandum, na podstawie którego w maju tego roku ma zostać otwarte
centrum WHO ds. środowiska. Będzie to pierwsze tego typu centrum organizacji w
regionie Azji i Pacyfiku. Jednym z kluczowych zadań centrum będzie walka z
efektami zapylenia, które jest jednym z najpoważniejszych problemów
środowiskowych w Korei Południowej.
18 stycznia: koreański sąd apelacyjny utrzymał wyrok w sprawie
odszkodowań dla koreańskich pracowników wykorzystywanych przez
japońskie przedsiębiorstwa. Sąd apelacyjny w Seulu utrzymał wyrok sądu niższej
instancji, który przyznał koreańskim pracownikom i ich rodzinom rekompensaty w
wysokości od 80 do 100 milionów wonów koreańskich. Odszkodowania mają
zostać wypłacone przez japońską firmę Nachi-Fujikoshi Corporation. Jest to kolejny
wyrok południowokoreańskiego sądu, który uznał roszczenia koreańskich
pracowników. Japońska firma Nachi-Fujikoshi po raz pierwszy została pozwana w
2003 roku w Japonii, jednak tamtejszy sąd odrzucił roszczenia w oparciu o traktat z
1965 roku.
25 stycznia: prezydent Moon Jae-in zaprosił przedstawicieli związków
zawodowych. Prezydent Moon Jae-in spotkał się z przewodniczącym Federacji
Koreańskich Związków Zawodowych Kim Joo-youngiem oraz przewodniczącym
Koreańskiej Konfederacji Związków Zawodowych (KCTU) Kim Myung-hwanem w
celu omówienia planowanych reform. Wśród omówionych zagadnień znalazły się
takie kwestie jak płaca minimalna czy ilość godzin pracy. Prezydent Moon Jae-in

podkreślił, że zmiany w kodeksie pracy muszą być rezultatem dialogu rządu ze
środowiskami pracodawców i pracowników.
26 stycznia: Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza stanowczo reagować
nanaruszanie bezpiecznej odległości przez samoloty japońskie. Minister
Obrony Narodowej Jeong Kyeong-doo odwiedził dowództwo floty w Busan, aby
omówić kwestię powtarzających się zbyt bliskich przelotów japońskich samolotów
patrolujących. Minister określił te manewry lotnicze mianem „poważnej prowokacji” i
nakazał marynarce „stanowczo reagować”. Ministerstwo Obrony wezwało również
Japonię do zaniechania tego typu przelotów nad koreańskimi okrętami
znajdującymi
się
na
wodach
międzynarodowych.
Dzień
wcześniej
południowokoreańskie ministerstwo opublikowało serię zdjęć dokumentujących
przelot japońskiego samolotu w niedalekiej odległości od koreańskiego
niszczyciela. Tokio nie uznało materiału zdjęciowego za wystarczający dowód.
28 stycznia: wzmocnienie wymiany handlowej było głównym tematem
spotkania przywódców Korei Południowej i Kataru. W Błękitny Domu odbył się
szczyt, w którym uczestniczyli Prezydent Moon Jae-in oraz Emir Kataru Tamim ibn
Hamad Al. Sani. Obie strony zgodziły się wzmocnić dwustronną współpracę
gospodarczą i wymianę handlową. Wizyta Emira miała miejsce w czasie, kiedy
południowokoreańskie firmy starają się pozyskać kontrakty na budowę statków dla
katarskiej spółki państwowej Qatar Petroleum. Natomiast Katar jest jednym z
największych dostawców ciekłego gazu ziemnego do Korei Południowej. Innymi
obszarami współpracy, którymi są zainteresowane obie strony są edukacja oraz
innowacje w rolnictwie.
28 stycznia: pierwszy eksperyment ze sztucznym deszczem zakończył się
niepowodzeniem. Ministerstwo Środowiska oraz Koreańska Administracja
Meteorologiczna przeprowadziły próbne rozpylenie substancji chemicznych nad
Morzem Żółtym, które miało wywołać sztuczne opady. W ten sposób planowano
zmniejszyć zapylenie powietrza docierającego na Półwysep Koreański. Pomimo
niepowodzenia, rządowe agencje planują nadal rozwijać tę technologię. Zapylenie
powietrza jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w Korei i
znacząco wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców. Przeciwdziałanie temu
problemowi znajduje się wśród rządowych priorytetów.
29 stycznia: były premier ogłosił swoją kandydaturę na szefa partii
opozycyjnej. Hwang Kyo-ahn zamierza wziąć udział w wyborach na nowego
przewodniczącego Partii Wolność Korei (LKP). Kandydatura byłego premiera
wzbudziła sprzeciw części polityków LKP, w tym byłego lidera partii Hong Joonpyo. Według przeciwników Hwang Kyo-ahn nie spełnia partyjnych wymogów, aby
ubiegać się o pozycję lidera. LKP obawia się również, że powiązania byłego
premiera z prezydent Park Geun-hye wpłyną negatywnie na wizerunek partii.

30 stycznia: w Seulu odbył się marsz upamiętniający ikoniczną działaczkę na
rzecz praw człowieka Kim Bok-dong. 28 stycznia zmarła Kim Bok-dong, która
była ikoniczną działaczką na rzecz kobiet-pocieszycielek. Odbywające się co
tydzień w środy protesty przed Ambasadą Japońską zamieniły się w marsz
upamiętniający Kim Bok-dong. Wzięły w nim udział setki Koreańczyków. W
ceremoniach pogrzebowych działaczki uczestniczyli m.in.: Prezydent Moon Jae-in
oraz Minister Spraw Zagranicznych Kang Kyung-wha.
30 stycznia: Waszyngton poszukiwał możliwości rozwiązania sporu między
Seulem i Tokio. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Seulu Harry Harris spotkał
się z Ministrem Obrony Narodowej Jeong Kyeong-doo, aby omówić możliwości
rozwiązania sporu w sprawie skierowania radaru typu fire-control na koreańskim
niszczycielu w stronę japońskiego samolotu patrolowego. Konflikt między Seulem i
Tokio może wpłynąć na osłabienie bezpieczeństwa w regionie.
31 stycznia: partie opozycyjne zażądały ustosunkowania się prezydenta do
udziału gubernatora prowincji Południowy Gyeogsang w fałszowaniu opinii
podczas wyborów prezydenckich w 2017 roku. Partie opozycyjne zażądały
wzięcia politycznej odpowiedzialności za skandal związany z fałszowaniem opinii
publicznej w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. Presja wywierana w tej
sprawie na prezydenta zwiększyła się po tym, jak długoletni współpracownik Moon
Jae-ina gubernator Kim Kyoung-soo został skazany na dwa lata więzienia za
współpracę z blogerem Kim Dong-wonem (lepiej znanym pod pseudonimem
Druking), który manipulował internetowymi komentarzami politycznymi. Działania te
miały na celu wzmocnienie pozytywnej opinii społecznej na rzecz Moon Jae-ina.
Wśród partii żądających publicznych przeprosin od prezydenta znalazły się Partia
Wolność Korei (LKP) oraz Bareunmirae. Krytyce została poddana również
rządząca Demokratyczna Partia Korei za brak stanowczych działań w tej sprawie.
Jednocześnie LKP stanęła w obronie byłego prezesa Sądu Najwyższego Yang
Sung-tae, który w tym miesiącu został aresztowany pod zarzutem ingerowania w
sprawach sądowych na korzyść rządu w czasie administracji Park Geun-hye.

II.KOREA POŁUDNIOWA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
1 stycznia: Polska Ambasada w Seulu została Punktem Kontaktowym NATO
w Korei. Polska Ambasada w Seulu objęła funkcję Punktu Kontaktowego Sojuszu
Północnoatlantyckiego w Korei Południowej. Rolę tę będzie pełnić do 31 grudnia
2020 roku. Objęcie tej funkcji ma miejsce w 20. rocznicę wstąpienia Polski do
NATO.

17 stycznia: współpraca gospodarcza została omówiona przez Seul i
Bratysławę. Ambasador Korei Południowej w Bratysławie Chung Byeong-hwa oraz
wiceminister gospodarki Rastislav Chovanec omówili obecny stan dwustronnej
współpracy gospodarczej. Obie strony dyskutowały także na temat możliwości
rozwoju współpracy. Ponadto strona południowokoreańska poprosiła Słowację o
ustosunkowanie się w sprawie unijnych środków ochronnych w handlu stalą.
18 stycznia: ambasador Korei Południowej spotkał się z władzami lokalnymi
powiatu Żylina na Słowacji. Ambasador Chung Byeong-wha spotkał się z
burmistrzem miasta Żylina Peterem Fiabane oraz przewodniczącą Żylińskiego
Kraju Samorządowego Eriką Jurinową. Głównym tematem spotkania był rozwój
dwustronnej współpracy regionalnej oraz działalność południowokoreańskich firm w
powiecie. Ambasador odwiedził także fabrykę firmy KIA w Żylinie.
22 stycznia: ambasador Korei Południowej został zaproszony przez słowackie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasador Chung Byeong-hwa spotkał się
z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Lukasem Parizekiem. Obie strony omówiły
możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy w różnych obszarach.
23 stycznia: strategiczne partnerstwo było głównym tematem konsultacji
wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Korei Południowej.
Wiceministrowie Maciej Lang oraz Yoon Soongu spotkali się, aby omówić polskokoreańską współpracę strategiczną w ramach „Planu Działania na Rzecz
Implementacji Strategicznego Partnerstwa na lata 2017-2020”. Strona polska
wyraziła nadzieję, że dwustronna współpraca z Seulem będzie nadal dynamicznie
się rozwijać. Republika Korei jest jednym z najważniejszych polskich partnerów
gospodarczych w Azji i w tym względzie Polska wyraziła zainteresowanie
zwiększeniem zaangażowania koreańskich inwestorów. Oprócz kwestii
gospodarczych, wiceministrowie omówili także sytuację międzynarodową, w
szczególności konflikt na Ukrainie oraz dynamicznie rozwijającą się sytuację na
Półwyspie Koreańskim. Polska wyraziła nadzieję, że dialog między Seulem,
Pjongjangiem i Waszyngtonem doprowadzi do zapewnienia trwałego pokoju i
stabilności w tym regionie świata.
24 stycznia: ambasador Korei Południowej spotkał się z władzami
słowackiego miasta Galanta. Ambasador Chung Byeong-hwa spotkał się z
burmistrzem miasta Galanta Peterem Paską oraz jego zastępcą Mirosławem Psotą.
Obie strony omówiły możliwości wzmocnienia współpracy regionalnej.
Dyskutowano także na temat działalności południowokoreańskich firm w mieście, w
tym firmy Samsung Electronics. Ambasador odwiedził także fabrykę firmy Samsung
oraz spotkał się z jej zarządem, aby omówić działalność inwestora na słowackim
rynku.

24 stycznia: Korea Południowa i Czechy podpisały „Plan Działania na Rzecz
Implementacji Strategicznego Partnerstwa na lata 2019-2021”. W czeskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się ceremonia podpisania dokumentu,
wyznaczającego cele strategicznego partnerstwa na najbliższe lata. Strona
południowokoreańska była reprezentowana przez ambasadora Republiki Korei Mun
Sung-hyuna.
25 stycznia: Seul za przykładem Polski przeprowadził inspekcje
przeciwpożarowe w popularnych „pokojach zagadek”. W Korei Południowej
popularne pokoje zagadek rejestrowane są jako „biznes prywatny” przez co nie
podlegały ustawie przeciwpożarowej, która obejmuje inne parki rozrywki czy kluby.
W obliczu tragicznego pożaru w Polsce i zarządzonych przez polski rząd kontroli,
władze Korei Południowej również zleciły przeprowadzenie inspekcji. Koreańska
Narodowa Agencja Pożarowa (NFA) ogłosiła, że zamierza zaostrzyć przepisy
przeciwpożarowe w tym sektorze oraz zmienić kategoryzację tego typu obiektów.
28 stycznia: w Pradze odbyły się koreańsko-czeskie konsultacje w sprawie
modernizacji elektrowni jądrowej. Ambasador Mun Sung-hyun uczestniczył w
konsultacjach zorganizowanych przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu. W
spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele koreańskiej firmy Korea Hydro &
Nuclear Power (KHNP) oraz czeskiej korporacji CEZ. Konsultacje miały na celu
omówienie technicznych szczegółów współpracy między firmami w celu
modernizacji czeskich elektrowni jądrowych.
29 stycznia: Słowacja wyraziła zainteresowanie współpracą z Koreą
Południową w sektorze samochodów elektrycznych. Słowacki minister
finansów Peter Kazimir spotkał się w Seulu ze swoim odpowiednikiem Hong Namki, aby omówić szeroki zakres dwustronnej współpracy. Obie strony zgodziły się, że
należy rozszerzyć współpracę gospodarczą na różne obszary. Słowacja wyraziła
zainteresowanie współpracą w sektorze samochodów elektrycznych. Na tej samej
płaszczyźnie współpracę chce rozwijać Seul, który w wyścigu światowych
producentów samochodów zamierza postawić na samochody elektryczne z
ogniwami paliwowymi opartymi o wodór.
30 stycznia: Komisja Europejska zatwierdziła polską pomoc publiczną dla
koreańskiej firmy LG Chem. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie przez
polskie władze 36 milionów euro pomocy dla firmy LG Chem, która w Polsce ma
wybudować zakład produkujący baterie do aut elektrycznych. Według Komisji
pomoc inwestycyjna nie narusza unijnych zasad pomocy publicznej. Komisja
uznała, że pomoc publiczna jest niezbędna dla realizacji projektu, który przyczyni
się do powstania miejsc pracy oraz rozwoju konkurencyjności regionu. Cała
inwestycja południowokoreańskiej firmy w Polsce ma wynieść 325 milionów euro i
stworzyć 700 nowych miejsc pracy. LG Chem planuje rozpoczęcie budowy kolejnej

fabryki w pierwszej połowie tego roku, aby móc dostarczać baterie do ponad 80
tysięcy pojazdów rocznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
30 stycznia: w Seulu odbył się koncert inaugurujący obchody 30. rocznicy
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Koreą Południowa a
Węgrami. W wydarzeniu współorganizowanym przez Ambasadę Węgier w Seulu
udział wzięli przedstawiciele południowokoreańskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. W tym roku w obu państwach jest zaplanowany szereg wydarzeń
upamiętniających tę rocznicę. Ambasador Węgier Ccoma Mózes wyraził nadzieję,
że dalszy rozwój dwustronnych relacji przyciągnie kolejnych inwestorów na rynek
węgierski. Oba państwa planują również otwarcie bezpośredniego połączenia
lotniczego. Szef węgierskiej misji dyplomatycznej w Seulu podkreślił, że
zaplanowane na ten rok wydarzenia związane z rocznicą mają na celu zapoznanie
Koreańczyków z węgierską kulturą. Ponadto na Międzynarodowych Targach
Książki w Seulu gościem honorowym będą Węgry, które zaprezentują album
fotograficzny dokumentujący rozwój stosunków dwustronnych między obydwoma
państwami.

III.RELACJE MIĘDZYKOREAŃSKIE
10 stycznia: Seul wyraził nadzieję, że kolejny szczyt Trump-Kim przyniesie
realne rozwiązania dla problemów na Półwyspie Koreańskim. Prezydent Moon
Jae-in podczas noworocznej konferencji dotyczącej dyplomacji i bezpieczeństwa
narodowego zapowiedział rozwój relacji międzykoreańskich. W kontekście
spotkania przewodniczących ChRL oraz KRLD na początku tego roku,
południowokoreański prezydent wyraził nadzieję, że na szybką organizację
drugiego szczytu Trump-Kim. Seul liczy, że kolejne spotkanie przywódców Korei
Północnej i Stanów Zjednoczonych przyniesie konkretne rozwiązania dla takich
problemów jak denuklearyzacji czy brak traktatu pokojowego. Udane spotkanie
Donalda Trumpa i Kim Jong-una otworzyłoby także możliwość zorganizowania
kolejnego szczytu międzykoreańskiego w Seulu. W kwestii międzynarodowych
sankcji prezydent Moon Jae-in zgodził się, że tempo ich zniesienia powinno iść w
parze z realnymi postępami nad denuklearyzacją KRLD.
11 stycznia: Seul wydał oświadczenie w sprawie możliwości wznowienia
działalności Obszaru Przemysłowego Kaesong. Minister spraw zagranicznych
Kang Kyung-wha oświadczyła, że rozpoczęcie międzykoreańskich rozmów w
sprawie ponownego otwarcia Obszaru Przemysłowego Kaesong jest uzależnione
od postępów negocjacji między Pjongjangiem a Waszyngtonem w kwestii

denuklearyzacji. Waszyngton wyraził obawy, że wznowienie działalności obszaru
przemysłowego będzie wiązało się z przepływem gotówki do Pjongjangu, co może
negatywnie wpłynąć na negocjacje w zakresie denuklearyzacji. Seul poparł
stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Eksperci przewidują, że ponowne
otwarcie Obszaru Przemysłowego Kaesong może być jednym z postulatów KRLD
w trakcie drugiego szczytu Trump-Kim.
15 stycznia: Korea Północna przestała być definiowana jako wróg przez
Koreę Południową. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało białą księgę, w której
Korea Północna przestała być określana mianem “wroga”. W dokumencie znalazł
się jednak zapis, że północnokoreańska broń masowego zniszczenia stanowi
poważne zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa. KRLD po raz pierwszy
została określona jako “główny wróg” w 1995 roku, kiedy Pjongjang zagroził
zamienieniem Seulu w “ocean ognia”. Zmiana definiowania Korei Północnej
wskazuje na poprawę wzajemnych relacji i porzucenie wrogiej retoryki.
18
stycznia:
Seul
wyraził
zadowolenie
przebiegiem
spotkania
wiceprzewodniczącego KRLD z prezydentem Trumpem. Wiceprzewodniczący
KRLD Kim Yong-chol spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem
Trumpem oraz sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Wizyta jednego z
najważniejszych członków Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei w
Waszyngtonie została odebrana przez Seul jako znaczący krok w kierunku
drugiego szczytu Trump-Kim.
21-22 stycznia: Seul uczestniczył w spotkaniu roboczym przed drugim
szczytem Trump-Kim. Delegacje Stanów Zjednoczonych oraz obu Korei spotkały
się w Szwecji, aby za zamkniętymi drzwiami omówić szczegóły dotyczące drugiego
spotkania prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącego Kim Jong-una. Na
czele delegacji amerykańskiej stanął Stephen Biegun, specjalny reprezentant ds.
Korei Północnej. KRLD była reprezentowana przez wiceministra spraw
zagranicznych Choe Son-hui, a Republika Korei przez specjalnego reprezentanta
ds. pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim Lee Do-hoona.
Południowokoreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zadowolenie
przebiegiem rozmów, jednak odmówiło szerszego komentarza. Seul miał przyjąć
rolę mediatora w spotkaniu w celu pogodzenia różnic w stanowiskach Pjongjangu i
Waszyngtonu. 30 stycznia sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłosił, że powstał
zespół mający przygotować szczyt w Azji. Ponadto prezydent Donald Trump
poinformował, że spotkanie z przywódcą Korei Północnej odbędzie się na koniec
lutego.
22 stycznia: w Błękitnym Domu odbyło się 3. posiedzenie Komisji ds.
Implementacji Wspólnej Deklaracji Międzykoreańskiej. Komisja omówiła
obecny rozwój relacji międzykoreańskich, a także wznowienie dialogu na linii

Waszyngton-Pjongjang w kontekście możliwości implementacji postanowień
ubiegłorocznych szczytów międzykoreańskich. Jednym z istotnych projektów
omówionych podczas spotkania była organizacja wspólnych obchodów setnej
rocznicy Ruchu Pierwszego Marca (demonstracji niepodległościowych). Komisja
pozytywnie oceniła realizacje działań zmierzających do zmniejszenia napięcia
militarnego: rozbiórkę posterunków granicznych czy wydobycie min w strefie
zdemilitaryzowanej. W posiedzeniu udział wzięli sekretarz prezydenta oraz
przedstawiciele takich ministerstw jak Ministerstwo ds. Zjednoczenia, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i
Sportu oraz Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury oraz Transportu.
24 stycznia: Rada Bezpieczeństwa ONZ wyłączyła programy humanitarne z
sankcji wobec Pjongjangu. Na wniosek rożnych organizacji pozarządowych
niosących pomoc humanitarną Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła zgodę na
przewóz do Korei Północnej niezbędnych towarów medycznych, w tym
ambulansów czy szpitalnych komputerów. Wnioskodawcami były UNICEF, Eugene
Bell Foundation, Chrześcijańscy Przyjaciele Korei oraz First Steps Health Society.
Według doniesień południowokoreańskich organizacji wielopoziomowe sankcje
nałożone na Pjongjang znacznie utrudniają działalność humanitarną na terytorium
KRLD.
28 stycznia: Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła zgodę na realizację projektu
wydobycia szczątek ofiar wojny koreańskiej w strefie zdemilitaryzowanej.
Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdziła zwolnienie z części sankcji Koreę
Północną, w celu zrealizowania projektu wydobycia szczątek żołnierzy. Decyzja
Rady Bezpieczeństwa umożliwi Seulowi przewiezienie niezbędnego do prac
sprzętu przez granicę międzykoreańską. Obie Koree prowadzą rozmowy, które
mają ustalić szczegóły realizacji prac wykopaliskowych.
31 stycznia: w biurze łącznikowym w Kaesong odbyło się spotkanie robocze
w sprawie połączeń drogowych. Delegacje obu Korei spotkały się, aby omówić
przeprowadzenie wspólnej inspekcji dróg po stronie północnokoreańskiej wzdłuż
wschodniego wybrzeża. Inspekcja ma być kontynuacją działań podjętych w sierpniu
i grudniu ubiegłego roku, które służyły ocenie stanu dróg w Korei Północnej. Ich
modernizacja ma umożliwić stworzenie sieci połączeń między obiema Koreami.
Inspekcje te odbywają się za zgodą Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Jednak faktyczna przebudowa dróg w Korei Północnej z udziałem
Seulu będzie wymagała zniesienia części sankcji nałożonych na Pjongjang przez
ONZ.
31 stycznia: Seul zaprzeczył dostarczaniu ropy do Korei Północnej bez zgody
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Południowokoreański rząd zaprzeczył doniesieniom

japońskiej agencji prasowej Kyodo, która poinformowała o naruszeniu przez Seul sankcji
Rady Bezpieczeństwa ONZ poprzez dostawę paliw do KRLD poprzez biuro łącznikowe
w Kaesong. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że rząd ściśle
współpracuje z Komitetem ds. Sankcji, a paliwa dostarczone na terytorium Korei
Północnej zostały wykorzystane jedynie do realizacji inspekcji za zgodą Rady
Bezpieczeństwa. Również wszelkie surowce wykorzystane do otwarcia biura
łącznikowego zostały wykorzystane po konsultacjach z ONZ i Stanami Zjednoczonymi.
Biuro łącznikowe w Kaesong zostało otwarte we wrześniu w celu umożliwienia
całodobowej komunikacji między obiema Koreami.

KOMENTARZ
1. W tym roku jednym z priorytetowych zadań stojących przed rządem Moon
Jae-ina mają być reformy gospodarcze. Noworoczne orędzie prezydenta
Moon Jae-ina w dużej mierze poświęcone było rozwojowi gospodarczemu.
Prezydent odnotował rekordowe wyniki w eksporcie, jednocześnie odnotowując
powiększające się ekonomiczne różnice społeczne. Istotnym problemem jest
także bezrobocie: wzrost eksportu nie przełożył się na wzrost zatrudnienia. Jako
rozwiązanie prezydent Moon Jae-in zaproponował „innowacyjną gospodarkę
skoncentrowaną na ludziach”. Celem nowej polityki rządowej ma być stworzenie
gospodarki opartej o zrównoważony rozwój i innowacje. Ponadto prezydent
zaproponował „równe reguły gry”, które mogą oznaczać reformy wymierzone w
dominację konglomeratów. Rząd zapowiedział także większe wsparcie dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który do tej pory miał problemy z
konkurencyjnością na koreańskim rynku zdominowanym przez konglomeraty.
Istotnym problemem społecznym, który w tym roku znalazł się wysoko w
rządowej agendzie jest niski przyrost naturalny. W 2018 roku spadł on do
niespodziewanie niskiego poziomu (poniżej 1,2). W tej kwestii prezydent
zaproponował zwiększenie inwestycji na opiekę nad dziećmi. Począwszy od
2019 roku miesięczne zasiłki wypłacane będą każdej rodzinie posiadającej małe
dziecko (dzieci do lat 6). Ponadto mają zostać utworzone nowe lokalne centra
opieki dziennej, także w miejscach pracy oraz apartamentowcach: od września
mają zostać wprowadzone przepisy nakazujące utworzenie centrów opieki
dziennej w każdym kompleksie mieszkalnym posiadający 500 gospodarstw
domowych. W kwestiach związanych z edukacją rozszerzona ma zostać oferta
szkół zawodowych oraz kierunków na uczelniach związanych z nowoczesnymi
technologiami, co ma zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie miejsca na
rynku pracy.

W kwestiach polityki zagranicznej najważniejszym wyzwaniem jest
zagwarantowanie pokoju na Półwyspie Koreańskim. W tym roku Seul planuje
kontynuować rozwój stosunków międzykoreańskich. Prezydent Moon Jae-in
zapowiedział bliską współpracę z Waszyngtonem oraz społecznością
międzynarodową, by rozwiązać problem sankcji stojących na drodze do
realizacji wspólnych projektów międzykoreańskich. W orędziu prezydent
wskazał na konieczność wznowienia działalności Obszaru Przemysłowego
Kaesong oraz turystyki w górach Diamentowych. Jednak wznowienie tych
projektów jest uzależnione od postępów w negocjacjach między Pjongjangiem a
Waszyngtonem w zakresie denuklearyzacji KRLD. Istotnym wspólnym
projektem, który może zostać zrealizowany w tym roku są natomiast obchody
setnej rocznicy demonstracji niepodległościowych, nazywanych Ruchem
Pierwszego Marca.
Choć w orędziu prezydenta nie pojawiła się kwestia naprawy relacji z Japonią,
będzie ona stanowić istotne wyzwanie dyplomatyczne w tym roku. Od końca
listopada wraz z wyrokami koreańskiego Sądu Najwyższego w sprawie
odszkodowań dla Koreańczyków zmuszanych do pracy w trakcie okupacji
japońskiej, dwustronne relacje na linii Tokio-Seul uległy znacznemu
pogorszeniu. W styczniu nie udało się rozwiązać ani sporu dotyczącego
odszkodowania, ani konfliktu między ministerstwami obrony dotyczącego
incydentu z radarem. Antyjapońskie sentymenty nasiliły się także po śmierci
działaczki na rzecz kobiet-pocieszycielek Kim Bok-dong. Większość żyjących
ofiar japońskich zbrodni wojennych ma obecnie powyżej dziewięćdziesięciu lat,
co wzmaga społeczną presję rozwiązania sporów historycznych dzielących
Tokio i Seul. Spory historyczne będą trudne do rozwiązania, gdyż żadna ze
stron łatwo nie zgodzi się na kompromis. Natomiast narastający konflikt między
ministerstwami obrony stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie.
Pierwsze kroki w celu rozwiązania tego sporu podjął Waszyngton, który obawia
się wzrostu siły Chin i Rosji w obliczu osłabienia sojuszu z Japonią i Koreą
Południową.
2. Nowy ambasador Republiki Korei w Bratysławie aktywnie rozpoczął misję
dyplomatyczną.
Ambasador
Chung
Byeong-wha
rozpoczął
misję
dyplomatyczną w Bratysławie 5 grudnia od spotkania z dyrektorem generalnym
słowackiego MSZ. Koreański ambasador oraz Frantisek Ruzicka omówili wtedy
szeroki zakres dwustronnej współpracy. Słowacki wiceminister spraw
zagranicznych podkreślił konieczność rozszerzenia współpracy na dziedziny
związane z nowoczesnymi technologiami i nauką. Następnie w styczniu tego
roku ambasador uczestniczył w szeregu spotkań zarówno na szczeblu
ministerialnym, jak i władz lokalnych. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie
Korei Południowej współpracą z Europą Środkowo-wschodnią, w szczególności
na rynku motoryzacyjnym. Korea Południowa zamierza rozwijać technologię

baterii do samochodów elektrycznych opartych o wodór, a Słowacja, podobnie
jak Polska, Węgry i Czechy może być potencjalnym miejscem koreańskich
inwestycji.

