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Sammanfattning lektion 1 
 

-  President Syngman Rhee (1948-1960) hade varit politiskt aktiv i exil och ansågs vara en  

hjälte vid hemkomsten 1945 

  

 

- Konstitutionen gav presidenten stor makt. Demokrati infördes utan att ha en stark grund 

vid en tid då förväntningarna på Rhee, som saknade regeringserfarenhet, var höga 

 

 

- Rhee hade svagt stöd i nationalförsamlingen i ett svårt nationellt läge: nationella säker- 

hetslagen (NSL) infördes 1948 vilket bidrog till att demokratin fungerade dåligt  

 

 

- Rhee utövade ett aktivt ledarskap under Koreakriget (1950-1953) och gick med på att  

 acceptera vapenvilan i utbyte mot att Sydkorea och USA undertecknar ett försvarsavtal 

 

 

- Rhee genomdrev författningsrevideringar 1952 och 1954 för att stärka sin egen makt, men 

oppositionen vann i vice-presidentvalet 1956  

 

 

- Sydkorea var beroende av amerikansk hjälp efter kriget under en tid då Rhee förde en anti- 

 japansk politik medan USA var för ett närmande mellan Sydkorea och Japan 

 

 

- Rhee betonade utrikespolitiken och försummade inrikespolitiken. Han var viktig som 

nationsbyggare, men var oförmögen att styra i fredstid  

 

 

- Rhee tvingades avgå i samband med Aprilrevolutionen 1960 varefter parlamentariskt styre 

infördes och en svag regering styrde 1960-1961 

 

 

- Generalmajor Park Chung Hee tog makten 1961 genom en oblodig militärkupp varefter en 

militärregering styrde 1961-63. Många ex-militärer innehade poster inom administrationen 

 

 

- Anti-kommunism var det högsta politiska målet och demokrati ansågs vara en lyx. I stället 

gällde det att befria folket från fattigdom vid en tid då Nordkorea var mer utvecklat 

 

 

- Moderniseringen, som var regeringsledd, var inspirerad av Japan  

 

 

- Normaliseringsavtalet med Japan 1965 och truppsändningarna till Vietnam samma år var 

kontroversiella frågor 

 

 

- Författningen reviderades 1962 varefter Park 1963 efter val tillträdde som president 
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- Ekonomiska framgångar gav regeringen legitimitet och Park omvaldes 1967 varefter en 

  författningsrevidering genomfördes 1969: presidentmakten förstärktes 

 

 

- Park vann presidentvalet 1971 mot Kim Dae Jung som, jämte Kim Young Sam, skulle 

komma att spela en stor roll för demokratiseringen 

 

 

- Nationella och internationella hot ledde till att Yusinkonstitutionen infördes 1972 under en 

tid då en inter-koreansk dialog pågick: nationell säkerhet och ekonomisk tillväxt var 

viktigare än demokrati 

 

 

 - Förtrycket tilltog samtidigt som spänningar uppstod i relationerna med USA 

 

 

- Ekonomin fortsatte att växa under 1970-talet då tung och kemisk industri prioriterades 

 

 

- En politisk kris ledde till att Park mördades 1979 

 

 

- Park var en beslutsam och effektiv ledare som omgav sig av dugliga byråkrater 

 

 

 - Han upprepade dock Rhees politiska misstag 

 

 

 - 1998 var omdömena om Park positiva 
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Sammanfattning lektion 2 
 

- Generalmajor Chun Doo Hwan tog över den reella makten i en kristid och omintetgjorde 

undan för undan hoppen om en demokratisering 

 

 

- Kwangjumassakern var den allvarligaste krisen sedan 1953 och skulle komma att bli en 

belastning för Chun  

 

 

- Författningen reviderades 1980 varefter president- och parlamentsval hölls 1981 

 

 

- Chun saknade regeringserfarenhet och utsåg därför teknokrater till ministrar men det var 

färre militärer inom administrationen än under Parks regeringstid 

 

 

- Ekonomisk och politisk stabilitet betonades och ekonomin återhämtade sig men landet  

ansågs ej vara moget för demokrati 

 

 

- OS-arrangemanget 1988 blev en stor framgång för Sydkorea under en tid då regeringen 

även drog nytta av den höga ekonomiska tillväxten 

 

 

- Relationerna med USA och Japan förbättrades under 1980-talet medan spänningarna i de 

inter-koreanska relationerna bestod   

 

 

- Chun saknade politisk legitimitet och betraktades som en förlängning av Parkeran men 

kunde, även om han var administrativt kompetent, ej ta över arvet från Park 

 

 

- Protesterna mot Chuns regering var omfattande och tilltog efter parlamentsvalet 1985: den 

ekonomiska utvecklingen ledde till ökade krav på demokrati 

 

 

- Demokratirörelsen 1987 ledde efter 29-junideklarationen fram till en författningsrevidering 

som innebar att direkta presidentval hölls 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 och 2017 

 

 

- På grund av korruption runt omkring Chun blev han omvärderad 1997 

 

 

- Roh Tae Woo tillträdde som president 1988 men var belastad av arvet från Chun och 

visade sig vara en svag ledare, trots att han hade tidigare administrativ erfarenhet 

 

 

- Parlamentsvalet 1988 blev ett bakslag för Roh som kom att leda en minoritetsregering 

under en tid då nationalförsamlingen hade fått mer makt. Regionalismen var stark i valen  
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- Nationalförsamlingen höll 1988 förhör om missgrepp under Chuneran, inklusive Kwangju-

massakern, och Chun själv drog sig tillbaka 

 

 

- Roh motsvarade ej förväntningarna och de politiska förhållandena förändrades knappast - 

bl.a. bestod National Security Law (NSL): besök i Nordkorea bestraffades  

 

 

- 1990 bildades DLP genom en sammanslagning av tre partier men det räddade ej nationen 

utan partiet kom att präglas av fraktionsstrider. Kim Young Sams position förstärktes 

 

  

- Presidentens popularitet sjönk bl.a. p.g.a. politiska skandaler allt mer och flera regerings- 

ombildningar gjordes men i lokalvalen 1991 vann DLP ändå 

 

 

- Nordpolitiken blev dock en stor framgång för Roh. Relationerna med Nordkorea förbättra- 

des 1990-1991: Basic Agreement undertecknades 1991, dock utan att ge bestående resultat 

 

 

- Det blev svårt för Roh att genomföra övergången till demokrati och uppfylla vallöftena. 

Han var mer framgångsrik i utrikes- än i inrikespolitiken. Ekonomin försämrades och 

presidenträttegångarna 1995-96 underminerade hans arv 

 

 

- Kim Young Sam segrade i presidentvalet 1992, samma år som DLP ej uppnådde majoritet i 

parlamentsvalet, och blev därmed den förste civile presidenten sedan 1962 

 

 

- Han saknade administrativ erfarenhet och fattade själv de politiska besluten, vilket 

väckte kritik i samband med ministerutnämningar som var baserade på regionalism 

 

 

- Han förde en aktiv reformpolitik, som bl.a. syftade till att stävja korruption, och avskedade  

många högt uppsatta personer, även militärer. Civil kontroll över militären säkerställdes   

 

 

- Globalisering och demokratisering utgjorde samtidiga utmaningar men den ekonomiska  

politiken missköttes varför ekonomin blev allt sämre 

 

 

- Relationerna till Nordkorea försämrades p.g.a. kärnvapenfrågan och NSL fortsatte gälla  

 

 

-  Flera olyckor ägde rum 1994 och 1995 som bidrog till att presidentens popularitet föll  

 

 

- Lokalvalen 1995 blev ett bakslag för regeringspartiet som ej heller uppnådde majoritet i 

parlamentsvalet 1996 under en tid då allierade till presidenten hade arresterats för mutor. 

Valdeltagandet fortsatte sjunka  
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- Efter det dåliga valresultatet 1995 blev arresteringarna av ex-presidenterna Roh och Chun 

en ny stor fråga. Båda dömdes 1996 till fängelsestraff men benådades 1997. Rättegångar-

nas betydelse ska ej överskattas 

 

 

- OECD-medlemskapet innebar att nya arbetslagar genomröstades odemokratiskt 1996 

varefter protester ledde till att reviderade lagar infördes 1997     

 

 

- När Kims son 1997 dömdes till fängelse för korruption riktades kritik mot presidenten för 

dubbelmoral och samma år drabbades Sydkorea av en svår ekonomisk kris 

 

 

- Kim Young Sam förde ej vidare den demokratiska transitionen som Roh hade genomfört 

och de frekventa regeringsombildningarna var dåliga för landet 

 

 

- Han bidrog dock till konsolideringen av demokratin som hade blivit ”the only game in  

town” men hinder var de svaga politiska partierna, den dåligt fungerande nationalförsam-

lingen, regionalism och det auktoritära arvet: det politiska systemets kännetecken bestod 

 

 

-  Politiken var starkt personcentrerad  
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Sammanfattning lektion 3 
 

- Kim Dae Jung blev under krisåret 1997 den förste oppositionspolitikern som valdes till 

president, vilket var betydelsefullt för konsolideringen av demokratin   

 

 

- Han saknade administrativ erfarenhet och ledde en minoritetsregering som var beroende av 

stöd från ULD och lojala medarbetare från den sydvästra delen av landet, trots uttalanden 

om att regionalism skulle upphöra   

 

 

- Kim uttalade sig vid tillträdet för att skapa demokrati och ekonomisk utveckling samtidigt, 

men var på olika sätt odemokratisk: maktkoncentrationen till presidenten bestod 

 

 

- Först prioriterade han landets ekonomiska kris och ekonomin återhämtade sig 1999 

varefter solskenspolitiken allt mer kom att prioriteras till nackdel för ekonomin 

 

 

- Solskenspolitiken betonade försoning på bekostnad av den nationella säkerheten och flera 

incidenter ägde rum 1998-99. Kontroversiella besök i Nordkorea år 2001 underminerade 

Kims position 

 

 

- Toppmötet i juni 2000 ledde till expanderande kontakter, men 15 juni-deklarationen sade 

ingenting om säkerhetsfrågor och utbetalningen av 500 miljoner dollar före toppmötet blev 

2003 en stor skandal 

 

 

-  De nära banden mellan regeringen och chaebol bestod  

 

 

- Kim talade om att eliminera korruption men redan 1999 inträffade en skandal som ledde 

fram till en regeringsombildning 

 

 

- MDP uppnådde ej majoritet i parlamentsvalet 2000 i vilket regionalismen fördjupades. 

Civilsamhällets kampanj mot odugliga kandidater blev en framgång 

 

 

- Reformeringen av utbildningen, sjukförsäkringen och pensionssystemet misslyckades, 

vilket bidrog till att presidentens popularitet sjönk 

 

 

- ”Mediereformerna” 2001 skapade starka spänningar mellan regeringen och medierna 

 samt underminerade Kims anseende som demokratiaktivist 

 

 

- Kims yngste son arresterades 2002 för korruption och den äldste sonen var inblandad i en 

korruptionsskandal 2003. Korruptionen tilltog under hans regering 



 9 

- Sydkorea var ej mer demokratiskt 2003 än 1998 men Kim hade bidragit till att skapa 

försoning med Nordkorea och att reformera ekonomin, reformer som dock ej fullföljdes 

 

 

- De politiska parterna var fortsatt svaga och sambandet mellan personcentrering och 

regionalism starkt. Det auktoritära arvet, konfucianismen och regionalismen var hinder för 

demokratisk konsolidering, likaså NSL som begränsade yttrandefriheten  

 

 

- Roh Moo-hyun vann presidentvalet 2002 och ville komma över det förflutna 

 

 

- Han saknade nästan helt administrativ erfarenhet och ledde en minoritetsregering 

 

 

- Regeringspartiets splittring 2003 försvagade hans maktbas 

 

 

- Presidentens popularitet var låg redan efter 100 dagar i ämbetet och trenden bestod 

 

 

- Oppositionen anklagade 2004 Roh för att ha brutit mot vallagarna och röstade för att ställa  

honom inför riksrätt vilket dock ej skedde och han återgick snart till presidentposten 

 

 

- Lagar antogs för att komma till rätta med arvet från den japanska ockupationstiden (1910-

1945) och den auktoritära eran men politiken kritiserades för att vara bakåtsträvande 

 

 

- Regeringen förlorade i fyllnadsvalen 2005 och i lokalvalet 2006 och förlorade sin majoritet i 

nationalförsamlingen från parlamentsvalet 2004 som regeringspartiet erhöll f.f.g. sedan 1987 

 

 

- Presidenten uttalade sig för att skapa ekonomisk jämlikhet men misslyckades med det 

målet: ekonomin blev hans största misslyckande och tillväxten föll 

 

 

- Frihandelsavtalet med USA 2007 var hans största framgång 

 

 

- Politiken för fred och välstånd försvårades av Nordkoreas kärnvapenprogram men kontak-  

terna fortsatte och Sydkorea var emot sanktioner mot Nordkorea efter missil- och kärn-

vapentesten 2006 

 

 

- Politiken fortsatte att präglas av konfrontation och lojalitet snarare än kompetens styrde 

fortfarande ministerutnämningarna. Flera regeringsombildningar ägde rum 

 

 

- Presidenten styrde egenmäktigt men ledarförmågan brast 
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-  Det politiska systemets brister bestod och förtroendet för politikerna var lågt 

 

 

- Lee Myung-bak blev 2007 den förste presidenten med affärsbakgrund och den andre från  

 oppositionen som vann, vilket är betydelsefullt för demokratisk konsolidering: ”the two 

turn over test” hade uppfyllts. Hans parti vann i parlamentsvalen 2008 och 2012  

 

 

- Populariteten sjönk drastiskt 2008 p.g.a. beslutet att återuppta köttimporten från USA, 

 som han bad om ursäkt för. Omfattande demonstrationer följde i maj-augusti 2008 

 

 

- Demokratiska bakslag var omröstningen i nationalförsamlingen 2008-2009, ex-president 

Roh Moo-hyuns självmord 2009 och ratificeringen av frihandelsavtalet med USA 2011 

 

 

-  Lee Myung-bak var en ineffektiv ledare som ej infriade folkets förväntningar. Regiona-

lism avgjorde utnämningar till politiska poster. Pressfriheten sjönk 2008-2009 

 

 

- Det politiska systemets underutveckling bestod med konfrontation som ett kännetecken, 

pressen dominerades av konservativa krafter och regionalismen var oförändrad. Personer 

har styrt mer än lagen och partiombildningarna har varit många: partierna är ej idébaserade 

 

 

- Park Geun-hye vann mycket tack vare arvet från fadern presidentvalet 2012 som första  

 kvinna och avstängdes i förtid 2017 från sitt ämbete efter korruptionsanklagelser 

 

 

- Hon uppvisade bristfälligt ledarskap vad gäller kommunikationsförmåga, politisk skick- 

lighet och organisatorisk kapacitet. Hanteringen av färjeolyckan 2014 och MERS-epide-

min 2015 var undermålig  

 

 

- Trots det politiska systemets brister är demokratin uthållig, vilket hanteringen av krisen  

 2016-2017 bekräftar  

 

 

- Moon Jae-in tillträdde i maj 2017 som ny president. Demokratin är uthållig och hans parti 

vann klart i parlamentsvalet i april - bl.a. p.g.a. hanteringen av Corona-utbrottet 

 

 

- Park Chung Hee och Chun Doo Hwan var effektiva ledare men ej presidenterna sedan 1988  

 

 

- Femåriga mandatperioder och president- respektive parlamentsval vid olika tidpunkter har 

sedan 1987 påverkat politiken negativt, men en författningsrevidering är inte oproblematisk 
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- Politiken har förändrats litet och demokratin uppvisar, även om de politiska fri- och rättig-

heterna har utökats, flera kvalitativa brister såsom att kunna möta folkets önskemål 

 

 

- Civilsamhället har utvecklats mer än de politiska partierna. Nationalförsamlingen behöver 

förstärkas för att kunna utkräva ansvar av regeringen   

 

 

- Valdeltagandet har p.g.a. missnöjet med politikerna sjunkit  

 

 

- Sydkorea uppfyller bara den minimalistiska definitionen av demokratisk konsolidering i 

form av regelbundna fria val, ej den maximalistiska med mogna politiska institutioner 
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Frågor lektion 4, 5. Svar, cirka en A4-sida, lämnas in 8/2 och 15/2.  
 

Vad säger dig dokumentären om Sydkoreas politiska utveckling? 

 

Vilket är ditt djupaste intryck av dokumentären och vad säger den dig om Nordkorea? 
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Sammanfattning lektion 6 

 

- Koreas ekonomi var svagt utvecklad före 1876 men genomgick därefter en modernisering 

på japanska villkor, särskilt 1910-1945 

 

 

- Även om ekonomin försämrades efter 1945, lades en grund för 1960-talets expansion 

under 1945-1960: utvecklingen är en kumulativ process   

 

 

- Importsubstitution och exportpromotion har varit landets utvecklingsstrategier och har 

kombinerats under de tre industrialiseringsfaserna 

 

 

- Regeringen vidtog efter Park Chung Hees militärkupp 1961 flera åtgärder för att utveckla 

ekonomin och drog nytta av tillväxten i världsekonomin med USA som största marknad 

 

 

- Normaliseringsavtalet med Japan 1965 och truppsändningarna till Vietnam 1965-1973 

gynnade ekonomin 

 

 

- Industriell modernisering var ett mål 1967-1971 innan tung och kemisk industri kom att 

prioriteras med bl.a. låga räntor 1973-1979. Importrestriktioner infördes för nya industrier 

 

 

- Nationell säkerhet, protektionism, nya konkurrentländer, växande handelsbalansunderskott 

och president Parks maktbegär förklarar politikens införande  

 

 

- Regeringens roll var central i den nya industripolitiken som sammanföll med oljekriserna 

 

 

- Den privata sektorn investerade med regeringsstöd i tillverkning av järn och stål, icke-

järnmetaller, fartyg, maskiner, petrokemi och elektronik 

 

 

- Positiva följder var en uppgradering av exportstrukturen och länkeffekter medan negativa 

konsekvenser var försämrad konkurrenskraft för den lätta industrin samt stigande inflation 

och utlandsskuld   

 

 

-  Taiwans tunga och kemiska industri utvecklades bättre än Sydkoreas trots avsaknaden av 

en industripolitik på området: den nya politikens betydelse ska ej överskattas   

 

 

- Ett stabiliseringsprogram antogs 1979 men ekonomin drabbades av en recession 1980 

 

 

- Industripolitiken blev mer generell under 1980-talet för att nedtona regeringens roll 
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- Industripolitiken kom att inriktas på bl.a. investeringsvaror och industriell uppgradering 

blev viktigare än tidigare 

 

 

- Även prisstabilitet och importliberalisering fick större betydelse 

 

 

- Ekonomin drog nytta av förmånliga villkor på världsmarknaden: handelsbalansen var f.f.g. 

positiv 1986-1989 

 

 

- Sydkoreas ekonomiska utveckling beror på det historiska arvet, regeringspolitiken, 

utrikeshandel, teknik- och kapitalimport samt relationerna med USA och Japan 

 

 

- ”Development state” uppstod under 1960-talet. EPB och BOK har varit viktiga organ. Den 

ekonomisk-politiska alliansen är stark 

 

 

- Kreditpolitiken har gynnat exportföretag 

 

 

- Utrikeshandeln har haft stora positiva effekter 

 

 

- Teknologiimporten har varit omfattande och gynnats av den höga utbildningsnivån 

 

 

- Utlandslån har varit viktigare än utlandsinvesteringar för kapitalimporten 

 

 

-  USA har varit betydelsefullt för bistånd, säkerhetspolitik och utbildning medan Japan 

fungerat som en modell samt varit viktigt för import, tekniköverföring och investeringar 

 

 

- Kina har sedan erkännandet av Sydkorea 1992 blivit allt viktigare för landets ekonomi 

 

 

- Frihandelsavtal har slutits med Chile (2004), Singapore (2006), EFTA (2006), ASEAN 

(2007), Indien (2010), EU (2011), Peru (2011), USA (2012), Turkiet (2013), Australien 

(2014), Kanada (2014), Kina (2014), Nya Zeeland (2014), Vietnam (2014) och Colombia 

(2016). De omfattar 52 länder och har medfört positiva resultat 

 

 

- Sydkoreas ekonomiska utveckling har skapat flera problem såsom försämrad inkomstför-

delning och svåra miljöproblem 
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Sammanfattning lektion 7 

 
- Interna och externa orsaker förklarar Sydkoreas ekonomiska kris 1997-1998, däribland 

liberaliseringen av kapitalmarknaden och valutakrisen i Thailand och Indonesien 

 

 

- Varningssignaler fanns 1997 men regeringen var oförmögen att handla i tid: övergången 

från en regeringsledd till en marknadsledd ekonomi var svår och presidentval skulle hållas 

samma år 

 

 

- Politiska institutioner kapabla att hantera situationen saknades och frekventa ministerbyten 

omöjliggjorde en konsistent politik samtidigt som president Kim Young Sam (1993-98) 

var en ”lame duck” vars son var inblandad i Hanboskandalen  

 

 

-  Oppositionen motarbetade reformer av arbets- och finansmarknaden som blev nödvändiga 

att genomföra efter att Sydkorea hade blivit medlem i OECD 1996 

 

 

- Sydkoreas bytesbalansunderskott steg, valutareserven föll och många företag, däribland 

stålkoncernen Hanbo, gick i konkurs 1997: en finanskris uppstod 

 

 

- Chaebol var svårt skuldsatta samtidigt som tillväxten sjönk och regeringen garanterade 

deras lån, varför de ej kunde gå under. Låneansökningarna kontrollerades dåligt av ban-

kerna och överinvesteringar gjordes  

 

 

- Utlandsskulden ökade snabbt p.g.a. den försämrade bytesbalansen som orsakades bl.a. av 

en övervärderad won och liberaliseringen av kapitalmarknaden. De kortfristiga lånen öka-

de mest till stor nackdel för ekonomin 

 

 

- Regeringen bad 1997 IMF om stöd och ett lånepaket, som innebar en åtstramningspolitik 

och införande av en rörlig växelkurs, beviljades på 56 miljarder dollar 

 

 

- Utlandsinvesteringarna i Sydkorea liberaliserades för att höja konkurrensen i ekonomin, 

för vilken krisen blev ett tillfälle för omstrukturering: avregleringar genomfördes 

 

 

- Chaebols – Samsung, Hyundai och LG m.fl. - andel av BNP fortsatte stiga 

 

 

- Bytesbalansen blev positiv 1998 p.g.a. valutafallet och importminskningen  

 

 

- Tillväxten var 1998 negativ f.f.g. sedan 1980  
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-  Ekonomin påverkades under 1980-talet positivt av apprecieringen av yenen samtidigt som 

dollarn deprecierades, låga internationella räntor och lägre råvarupriser 

 

 

- Därefter har tillväxten varit lägre och tillväxtpotentialen sjunkit ytterligare 

 

 

- Sydkorea var 2016 världens elfte största ekonomi 

 

 

- Fördelningen av välståndet är omdiskuterat, likaså företagsstrukturen 

 

 

- Utmaningar under senare år är lägre sysselsättningstillväxt, skillnader i produktivitet 

mellan industrin och servicesektorn, växande statsskuld, långtidsarbetslöshet, färre 

arbetstillfällen, ökad skuldsättning och brister i välfärden 
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Sammanfattning lektion 8 

 

-  Centralplaneringen av Nordkoreas ekonomi har haft många negativa konsekvenser och 

tveksamma projekt har genomförts. Landet drabbades hårt av Sovjetunionens fall 

 

 

- Den ekonomiska statistiken är osäker till nackdel för alla bedömningar 

 

 

- Nordkoreas samhällssystem har visat sig vara ytterst uthålligt 

 

 

- Indoktrinering och informationskontroll har förhindrat vetenskaplig utveckling 

 

 

- Alternativen framöver är reformer, leva vidare och kollaps 

 

 

- Reformer skulle kunna få positiva effekter och har genomförts underifrån  

 

 

- Nordkorea visade runt år 2000 tecken på förändringar, bl.a. toppmötet med Sydkorea som 

följdes av expanderande relationer - t.ex. Kaesong Industrial Complex 

 

 

- Landet fruktar ”ideologisk och kulturell infiltration” som bidrog till Sovjetunionens fall 

 

 

- Resorna till Mt. Kumgang är ett enklavprojekt 

 

 

- Grunden för ekonomiska förändringar är oklar 

 

 

- Nordkorea vill ej följa Kinas reformpolitik: det skulle kunna få oönskade konsekvenser och 

förhållandena i länderna är olika  

 

 

- Parollerna ”ett starkt och välmående land” respektive ”militären först” betonas i ett land 

som sedan länge för en konfrontationspolitik mot omvärlden och är kraftigt upprustat 

 

 

- Upprustningen är en svår nationell börda: en demilitarisering skulle kunna få omfattande 

positiva ekonomiska konsekvenser 

 

 

-  Utvecklingsbistånd är avhängigt medlemskap i Världsbanken, ADB och IMF 

 

 

- Osäkerhet råder om huruvida ekonomiska reformer är på gång under Kim Jong Un (2011-) 
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Instuderingsfrågor 

1. Redogör för utvecklingen under Syngman Rhees mandatperiod. Ange de starka 

respektive svaga sidorna hans regering uppvisade.  

 

2. Beskriv utvecklingen under Park Chung Hees första mandatperioder. Ange de starka 

respektive svaga sidorna hans regering uppvisade. 

 

3. Redogör för Yusinkonstitutionen och den efterföljande utvecklingen. 

 

4. Jämför hur maktskiftena gick till i Sydkorea 1960-1961 respektive 1979-1980.  

 

5. Beskriv utvecklingen under Chun Doo Hwans mandatperiod. Ange de starka respektive 

svaga sidorna hans regering uppvisade. 

 

6. Förklara varför 1987 är en vändpunkt i Sydkoreas politiska historia. 

 

7. Redogör för utvecklingen under Roh Tae Woos mandatperiod. Ange de starka 

respektive svaga sidorna hans regering uppvisade.  

 

8. Beskriv utvecklingen under Kim Young Sams mandatperiod. Ange de starka respektive 

  svaga sidorna hans regering uppvisade. Jämför med företrädande president.  

 

9. Redogör för utvecklingen under Kim Dae Jungs mandatperiod. Ange de starka 

 respektive svaga sidorna hans regering uppvisade. Jämför med företrädande president. 

 

10. Beskriv utvecklingen under Roh Moo-hyuns mandatperiod. Ange de starka respektive 

 svaga sidorna hans regering uppvisade. Jämför med företrädande president. 

 

11. Beskriv utvecklingen under Lee Myung-baks mandatperiod. Ange de starka respektive 

 svaga sidorna hans regering uppvisade. Jämför med företrädande president. 

 

12. Beskriv utvecklingen under Park Geun-hyes mandatperiod. Ange de starka respektive 

 svaga sidorna hans regering uppvisade. Jämför med företrädande president. 

 

13. Jämför karakteristika för presidenternas mandatperioder före och efter 1987 samt förkla-

ra hur politiken efter 1987 påverkades av mandatperiodernas längd.  

 

14. Diskutera lärdomar av presidenternas mandatperioder.  

 

15. Redogör för Sydkoreas ekonomiska utveckling 1945-1995. 

 

16. Ange förklaringar till Sydkoreas ekonomiska utveckling och redogör för dem.  

 

17. Beskriv regeringens betydelse för Sydkoreas ekonomiska utveckling med tonvikt på 

 1970- och 1990-talet. Ange positiva och negativa konsekvenser av regeringspolitiken.  

 

18. Beskriv regeringens roll i Nordkoreas ekonomi. Resonera om framtidsutsikterna.  

 

19. Resonera om positiva och negativa effekter av eventuella ekonomiska reformer i 

Nordkorea samt konsekvenserna av en demilitarisering. 
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