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Vojko Kuzma 

 

 

SEVERNA KOREJA – POT NAPREJ 

 

 

 
Ameriški predsednik Donald Trump je v času predsedniške kampanje pozival Japonsko in Južno 

Korejo k razvoju lastnega jedrskega orožja, ker naj bi  s tem okrepili svojo varnost, in tudi širšo 

varnost v regiji, in tako posledično parirali Severni Koreji. 

  

Za severnokorejski režim je prednostna naloga v ohranjanju dinastije Kim na oblasti. 

Severnokorejski režim je pozorno spremljal padec iraškega diktatorja Huseina in libijskega vodje 

Gadafija. Njegova logika je v tem, da jedrsko orožje  ki ga pospešeno razvija, predstavlja edino 
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resno orodje, ki ga ima na voljo za ohranjanje svoje oblasti, to je relativne nedotakljivosti pred 

zunanjimi vplivi in posredovanji. Prav tako razmišlja, da bi s pomočjo jedrskega orožja lahko 

vplival na umik ameriške vojske iz  korejskega polotoka in dosegel združitev obeh Korej, na 

način in pod pogoji, kot si jih sam želi, in predpostavlja.  

 

Raketno jedrsko orožje, ki ga Severna Koreja skupaj z jedrskimi eksplozivnimi napravami 

pospešeno razvija, je tako v celoti vpeto v geopolitično jedrsko zastraševanje.  

 

Z raketami, za katere se ne ve, ali lahko ponesejo jedrsko orožje, se pa ve, da letijo zmeraj dlje, 

naj bi Severna Koreja tako na eni strani krhala zavezništvo proti njej na čelu z ZDA, in hkrati tudi 

zrelativizirala zavezniška zagotovila ZDA v Vzhodni Aziji, regiji, koder so ZDA, skupaj s 

Kitajsko najpomembnejši igralec.  

 

ZDA so po korejski vojni leta 1953 tudi podpisale sporazum o premirju s Severno Korejo in 

Kitajsko, da bi dosegle ustavitev spopadov na korejskem polotoku, ki so izčrpavali vse vpletene 

strani. So pa ZDA  še vedno osnovni dejavnik, ki vpliva na mir na korejskem polotoku in na nek 

način ureja korejsko krizo.  

 

Zdi se, da so ZDA videti omejene glede opcij, ki jih majo na razpolago glede Severne Koreje. 

Razpoložljive opcije, ki jih imajo na razpolago namreč niso videti posebej obetajoče, hkrati pa 

rešitve tudi predpostavljajo močno vlogo Kitajske in v manjši meri tudi Južne Koreje. 

 

Če je mednarodna javnost še nedolgo nazaj vojaške zmogljivosti severnokorejskega  režima 

ocenjevala za »papirnatega tigra«,  pa se je pokazalo, da je na področju  raketnega in jedrskega 

orožja napredoval v nasprotju z ocenami in obveščevalnimi podatki. Režim navaja, da ima na 

voljo približno ducat jedrskih eksplozivnih naprav in zmogljivosti za njihovo številčno okrepitev. 
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Do leta 2020 bi Pjongjang s sedanjo dinamiko in zmogljivostmi utegnil razviti celo do približno 

sto, ali celo več kosov jedrskih orožij. Obenem Severna Koreja razvija rakete srednjega dometa, 

pa tudi balistične rakete z zelo strmo krivuljo leta, ter  rakete, ki jih je mogoče lansirati z morja 

(podmornic). Takšna »mešanica« raket ameriškemu protiraketnemu sistemu THAAD, ki je 

nameščen v Južni Koreji otežuje delovanje ali pa vsaj postavlja pod vprašaj njegovo učinkovitost.  

 

Pjongjang razvija tudi rakete z dometom več ko 5500 km, to je tako imenovane medcelinske 

balistične rakete, ki so lahke izstreljevanje bodisi iz fiksnih ali mobilnih lokacij. Zelo verjetno je 

severnokorejsko lansiranje satelita leta 2012 služilo razvoju nosilnih zmogljivosti medcelinskih 

raket, saj je tehnološko precej podobno kot lansiranje satelitov. Čeprav se zdi da so 

severnokorejski raketni preizkusi večkrat neuspešni, in pomanjkljivi, pa ni mogoče podcenjevati 

razvoja na tem področju. Tako Južna Koreja kot tudi Japonska sta nedvomno znotraj dometa 

severnokorejskih raket kratkega in srednjega dometa. Teoretično tovrstne rakete lahko nosijo 

orožja za množično uničevanje, jedrsko, biološko, oziroma kemijsko orožje. Severna Koreja 

razvija vse tri kategorije, oziroma jih poseduje. 

 

Trumpova administracija je severnokorejsko problematiko proučevala do aprila 2017, ko je 

najavila »politiko maksimalnega pritiska in angažiranja« zoper Severno Korejo, zato, da jo prisili 

v končanje jedrskih vojaških programov. Na nek način je ta ameriška strategija, podobno kot tudi 

ameriška priprava strategije glede odnosa do Kitajske,  še vedno v pripravi. ZDA v osnovi želijo 

splošno in popolno odpravo jedrskega orožja v Severni Koreji, pri čemer naj bi pritisk na Severno 

Korejo pomagala krepiti njena velika soseda Kitajska, v nasprotnem pa naj bi ZDA pričele 

delovati same, skupaj s svojimi azijskimi zavezniki, predvsem Južno Korejo in Japonsko. 

 

Do določene mere tako aktualna  in dosedanja Trumpova politika do Severne Koreje spominja na 

tako imenovano politiko strateške potrpežljivosti, ki jo je glede Severne Koreje izvajala prejšnja 
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Obamova administracija. Tako prejšnja, kot strategija sedanje ameriške administracije temeljita 

na predpostavki, da se bo Severna Koreja na eni strani vrnila za pogajalsko mizo, in da se bo 

odpovedala jedrskemu orožju, če bo pod zadostnim političnim in ekonomskim  pritiskom, še 

posebej zato, ker naj bi bil severnokorejski režim pred notranjim zlomom, kar pa se do zdaj ni 

potrdilo. 

 

Trenutno naj bi Severna Koreja uspela razviti rakete z dosegom okoli 10.000 km kilometrov, s 

čemer naj bi že fizično pričela ogrožati, to je dosegati tudi same ZDA. Sam  severnokorejski 

tehnološki razvoj dosega raket je sicer videti impresiven, zelo vprašljivo pa je, ali je Pjongjangu 

uspelo doseči tehnično mnogo zahtevnejše kriterije,  to je takšne  raketne glave, ki lahko iz 

vesoljske orbite stopajo v atmosfero in so pri tem tehnološko mehansko in termalno odporne na 

izjemne  termalne in kinetične obremenitve. Predpostavlja se lahko, da ji bo to v doglednem času, 

ki je nejasen, to lahko uspelo. 

 

Ker je Kimova zunanjepolitična doktrina očitno utemeljena na jedrskem orožju kot osnovnem in 

hkrati edinem dejavniku, ki lahko zagotovi njegovo preživetje, bo zelo verjetno še naprej 

pospešeno vlagal napore, sredstva in energijo v tovrstni razvoj. 

 

Ker je postavitev rdeče črte, ki je Severna Koreja na tem področju  ne sme preseči, zelo tvegana, 

nejasna in tudi potencialno zelo ambivalentna geopolitična enačba, je opaziti, da se aktualna 

ameriška administracija zelo izogiba definiranju tega, kar naj bi dejansko taka rdeča črta glede 

Severne Koreje bila. ZDA so tako na eni strani postavljene v položaj, ko se odzivajo in reagirajo 

na poteze Pjongjanga brez lastne strateške pro aktivnosti, kar je v osnovi nasprotno tistemu, kar 

je predsednik Trump  pred časom  sam najavljal. 

 

V osnovi se glede  severnokorejskega problema na razpolago štiri možne opcije. 
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Vojaško posredovanje 

 

ZDA sicer na eni strani govorijo o jasni in prezentni severnokorejski nevarnosti, a se izogibajo 

preventivnim napadom, za kar imajo sicer na voljo zadostne vojaške zmogljivosti v Pacifiku. Za 

omejeno vojaško opcijo, se že kar navijaško, in bolj kot ne nekritično zavzema predvsem del 

zahodnih medijev, in hkrati ZDA očita mlačnost in neodločnost.  Takšna opcija ima več 

problematičnih vidikov. 

 

Potencialne tarče v Severni Koreji so izjemno disperzirane  po celotni državi, in so tudi 

ekstremno vkopane v gore. Za razliko od Bližnjega vzhoda, je nad  Severno Korejo možno zelo 

omejeno, ponekod pa tudi onemogočeno satelitsko izvidovanje (vlaga, oblaki, gozdovi, ekstremni 

ukrepi maskiranja). Kakršno koli množično uničenje poglavitnih raketnih in topniških 

severnokorejskih ciljev z natančnimi letalskimi napadi ali posebnimi enotami bi predpostavljalo 

in zahtevalo praktično stoodstotno pokritost in učinkovitost, ki pa je ni mogoče zagotoviti.  

 

Tudi če bi ZDA uspelo uničiti praktično vse severnokorejske raketne zmogljivosti, je dejstvo, da 

skorajda polovica  južnokorejskega prebivalstva kot tudi precej ameriških vojakov z družinami 

živi na širšem ali ožjem območju Seula, ki je od severnokorejskega  topništva oddaljen manj, kot 

je razdalja med Mariborom in Celjem. Vojaško gledano, ni mogoče celotnega proti Južni Koreji 

usmerjenega severnokorejskega topništva konsistentno onesposobiti z letalsko raketnimi napadi. 

Severna Koreja pa bi teoretično, lahko povračilno z raketnim orožjem dosegla tudi samo Tokio in 

tamkajšnje ameriške baze. 

 

Tudi sama obsežna vojaško-kopenska invazija na Severno Korejo bi severnokorejske vojaške  

jedrske raketne zmogljivosti sicer upočasnila, ne pa tudi zaustavila. Prav tako je geopolitično zelo 
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verjetno, da Kitajska ne bi mirno opazovala razpada Severne Koreje, in prihoda južno korejske in 

ameriške vojske na svoje meje. Peking ima s Severno Korejo sporazum o vojaški pomoči v 

primeru napada in je že nekajkrat poudaril, da ta sporazum velja v primeru, če  bo Koreja 

napadena, ne pa tudi v primeru če bo Severna Koreja prva začela napade in posledično sprožila 

protinapade nasprotnikov. 

 

Vojaški scenariji spopada s Severno Korejo, samo če upoštevamo  zgolj uporabo 

konvencionalnega orožja, predvidevajo vsaj milijon žrtev, če pa bi spopad vključeval tudi jedrsko 

orožje, bi verjetno število žrtev še bolj dramatično naraslo. 

 

Krepitev odvračanja in obrambe 

 

ZDA  v Južni Koreji krepijo svojo vojaško prisotnost in intenzivirajo skupne vojaške vaje, v 

regiji pa so tudi namestile dodatna bombniška letala in lovska letala. ZDA že vse od 2014  tudi  

izvajajo obsežno kibernetsko operacijo, ki naj bi ovirala in motila severnokorejske raketne 

izstrelitve in jedrske programe, njihova  dejanska učinkovitost ostaja nejasna. 

 

Južna Koreja intenzivira razvoj lastnih balističnih raket, ki lahko prodirajo v ekstremne globine 

pod zemeljsko površino. Intenzivira tudi nameščanje ameriškega protiraketnega sistema THAAD, 

Japonska pa razvija proti raketno zaščito (Aegis in Standard Missile) za svoje mornariške enote, 

načrtuje pa tudi kopenske raketno zaščito (Aegis Ashore). Vprašljivo je, ali so do sedaj razviti 

ameriški protiraketni sistemi lahko visoko učinkoviti pri obrambi pred balističnimi  raketami 

dolgega doleta. Če bi ameriško japonska raketna pomorska zaščita dejansko zgolj v omejenem 

obsegu uspela zaščiti plovila pred severnokorejskimi raketami, pa bi to morda lahko delovalo 

celo kontraproduktivno  in spopad celo širilo, ne pa ožilo. 
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Implementacija sankcij 

 

Do zdaj je VS OZN sprejel celo paleto sankcij  zoper Severno Korejo, ki pa tako se dozdeva, ne 

delujejo nepredušno, to je zaradi pomanjkanja volje za njihovo dosledno implementacijo na eni 

strani, in verjetnemu severnokorejskemu izigravanju sankcij na drugi strani. Posebej Kitajska se 

zdi glede tega ključna in obenem kritična država. Njena blagovna menjava s Severno Korejo v 

prvem četrtletju 2017 je celo narasla za 40 odstotkov. 

 

Ker bo Kitajska letošnjo jesen imela svoj osrednji politični dogodek, vse partijski narodni 

kongres,  mora partijsko in državno vodstvo do takrat demonstrirati odločnost in ne podrejanje 

diktatom drugih, prav tako pa Kitajska, kot kaže zadnji sprejeti paket sankcij, tudi ne bo pristajala 

na tako hude sankcije glede Severne Koreje, da bi le te zrušile režim in posledično povzročile 

regionalno nestabilnost. 

 

ZDA bi se lahko v teh razmerah  odločile za enostranske sekundarne sankcije zoper tiste banke, 

ki bi poslovale s Severno Korejo. Do konca letošnjega avgusta so ZDA  že uvedle številne 

sankcije zoper tista ruska in kitajska podjetja, ki so trgovala s Severno Korejo. Ne glede na 

dosledno ali pa nedosledno izvajanje sankcij pa je videti, da sankcije same po sebi ne bodo 

spremenile obnašanja severnokorejskega režima. 

 

 

Diplomacija 
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Za ZDA je dilema, ker bi namreč v primeru, da sprejmejo pogajanja s Severno Korejo, to 

verjetno de facto pomenilo priznanje severnokorejskega statusa jedrske države, kar bi bilo slabo 

sporočilo in poteza glede spoštovanja mednarodnih neproliferacijskih sporazumov. Res pa je, da 

so to v preteklosti to na podobno sporen način izposlovale mimo sporazuma o jedrski 

neproliferaciji, že vsaj tri države, Izrael, Indija in Pakistan. Zaradi te dileme in nevarnosti, nobena 

ameriška administracija ne namerava urejati odnosa s Severno Korejo brez doseganja temeljnega 

cilja, to je splošne, preverljive in nepovratne denuklearizacije. Obstoji tudi bojazen, da bi se 

Južna Koreja in Japonska sami vključili v jedrsko oboroževalno tekmo. 

 

Alternativa, ki bi lahko bila kompromis za vse strani, je zamrznitev obstoječega 

severnokorejskega jedrskega arzenala, ne pa tudi njegova odprava, ki pa bi ga na sedanji ravni 

bilo potrebno nadzorovati.  

 

V okviru kakršnihkoli pogajanj bo Pjongjang v izhodišču  zahteval več kot v prejšnjih pogajanjih. 

Humanitarna in gospodarska pomoč sta se leta 2012 pokazali za učinkoviti pri  prepričevanju 

severnokorejskega režima v moratorij.  V tem času  je prišlo do spremembe na čelu 

severnokorejske države,  Pjongjang pa kot ustrezno rešitev vidi samo v neposrednih pogajanjih z 

ZDA in pa  opustitvi ameriških skupnih vojaških vaj z Južno Korejo. Ne glede na ameriško in 

južnokorejsko dosledno zavračanje predloga, pa lahko slednji spremenita posamezne parametre 

vaj. 

 

Pjongjang ne zahteva več varnostnih garancij, saj so jih ZDA podale v večstranskih pogovorih 

leta 2005. Alternativno se kot dogovor tako ponuja  uradno končanje korejske vojne. Mislimo na 

mirovna pogodbo, ki bi  nadomestila sporazum o prekinitvi spopadov, ki so ga leta 1953 popisale 

ZDA, Kitajska in Severna Koreja. Mirovna pogodba je seveda lahko problematična za ZDA, 
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zaradi ameriških  notranjih nasprotovanj, kot  tudi ne sprejemanja v Južni Koreji, ki bi za kaj 

takega morala celo spremeniti svojo ustavo.  

 

Bi pa sklenjena tovrstna  mirovna pogodba  na eni strani delegitimizirala severnokorejsko jedrsko 

orožje, na drugi strani pa tudi južnokorejsko ameriško vojaško zavezništvo. Je kaj takega za ZDA 

možno in sprejemljivo? Bi to bilo razumljeno kot šibitev ameriške vloge v azijsko-pacifiški 

regiji, kjer se ZDA trenutno še posebej vojaško angažirajo v zagotavljanju svobodne plove v 

Južnokitajskem morju in v ameriškem kazanju mišic do Kitajske. Verjetno pa geostrateško in 

politično ni za pričakovati spremembe v sino-ameriških odnosih in pa tudi glede ameriškega 

angažiranja na korejskem polotoku, 

 

Ker bi vojaško posredovanje bilo rizično in s številnimi negotovostmi ki bi jih prinašalo, in ker se 

uspešno pogajanja za zdaj ne zdijo posebej verjetna, bo Trumpova administracija verjetno 

prisiljena v tisto, kar je  izvajala že Obamova administracija: strateško potrpežljivost do Severne 

Koreje. 

 

Drugič, ne vidimo možnosti, da se severnokorejski problem razreši in ureja brez Kitajske. 

Ključno ostaja, kako naj ZDA oblikujejo svoja razmerja do Kitajske , ki namreč vidi v skrajnih 

konsekvencah Severno Korejo kot specifičen geopolitični sanitarni kordon, ki omejuje ameriško 

prisotnost v Vzhodni Aziji. Kitajska je lahko še tako nezadovoljna s premajhno kooperativnostjo  

severnokorejskega režima, a v skrajnih konsekvencah pač ne bo sprejemala takšnih konstelacij,  

ki bi vodile v združeno Korejo, z ameriškimi vojaki na svoji južni meji.  

 

Prezgodaj v velike očetove čevlje postavljeni  Kim Il Jung se ne glede na svoje opazne 

narcisoidne značilnosti,  zaveda ameriško-kitajskih strateških disonanc in jih racionalno 

izkorišča. 
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Vprašanje je, ali ne bi veljalo težišče za reševanje prenesti na novo izvoljeno južnokorejsko 

vlado. Tako ZDA kot Kitajska podpirata vodilno vlogo Seula pri reševanju korejske krize. 

Novoizvoljeni predsednik Moon Jar-In je najavil, da misli obnoviti nekdanjo tako imenovano 

Sončno politiko do Severne Koreje, nekdanjih predsednikov Kim Dae-Junga in Roh Moo-Hjuna, 

kjer je bilo težišče med korejskega sodelovanja na humanitarnih in ekonomskih, ne pa političnih 

vprašanjih. Moon celo najavlja, da želi do 2020 doseči mirovni sporazum  s Severno Korejo. 

Najavlja celo spremembo južnokorejske zakonodaje, ki bi onemogočala bistveno spreminjanje 

vrhunskih srečanj med Korejama v odvisnosti od take ali drugačne predsedniške administracije v 

Južni Koreji.  Moon načrtuje tudi ponovno odprtje obmejnega gospodarskega območja Kaesong, 

pri čemer pa bo potreboval soglasje parlamenta. 

 

Podobno kot ZDA, tudi  Moon zagovarja dvotirni pristop, to je ohranjanje pritiska na eni strani in 

hkrati  pripravljenost  na pogovore. Morda se Trumpova administracija za razliko od Južne 

Koreje, preveč usmerja samo v prvi vidik te dvotirnosti. 

 

Če se bo aktualno stanje nadaljevalo, ZDA ne bodo hotele še naprej sprejemati statusa quo.  

Sčasoma, brez vidnejših sprememb, se bo se pritisk na Severno Korejo po logiki stvari stopnjeval 

in vodil v na eni strani asimetrično jedrsko uničenje Severne Koreje in severnokorejsko 

povračilo, to je možno ogrožanje Južne Koreje, Japonske in morda tudi  ZDA. 

 

Potem, ko za ZDA ni videti alternativ dosedanji politiki do Severne Koreje, bi približevanje med 

obema Korejama lahko utrlo pot ameriško-severnokorejskim pogovorom glede denuklearizacije. 

Problem je, ker Severna Koreja, Južne Koreje ne obravnava kot enakovrednega sogovornika 

glede varnostne politike. 
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Potreben bo cel spekter diplomatskih korakov, da se provokacije prenehajo, da med korejsko 

zbliževanje postane izvedljivo, da predvsem  dialog z ZDA resnično zaživi. To predpostavlja tako 

koordiniranje med zavezniki, kot tudi sodelovanje s Kitajsko. 

 

Ukrepi za  krepitve politike  medsebojnega zaupanja predpostavljajo majhne in postopne korake, 

ki bi v naslednji letih odpravljali ovire, utirali pot približevanju in končnemu miru. Zdi se da 

Moonova politika ustvarjanja dialoga  s Severno Korejo, v času ko se bodo oblikovale  ustrezne 

razmere, predstavlja korak v pravi smeri. Pri tem bo imel težave v razumevanju in zagovarjanju 

obujene Sončne politike tudi v sami Južni Koreji. 

 

Potrebni bi bili novi formati za potencialna pogajanja med ZDA in Severno Korejo in Južno 

Korejo, ki bodo vključevali tudi Kitajsko, ki bodo pomirjali Japonsko, in preprečevali, da bi se 

Rusija spuščala v solo v razdiralne akcije. Idealno bi bilo, če bi bil Peking vključen ne samo v 

sankcije, marveč tudi v morebitne nove oblike varnostih garancij. 

 

Politika sprave (koncilijacije) in neproliferacije, sta tako dve strani iste  medalje. Čeprav Severna 

Koreja do zdaj z raketnim orožjem ni grozila Evropi, je v našem interesu, da se mir v 

Jugovzhodni Aziji ohranja, jedrska neproliferacija v regiji in tudi globalno, pa ohranja in krepi.  

Vsak, še tako krhek mir je boljši od obujanja demonov uničenja na korejskem polotoku in regiji. 

 

 


