
Sino-koreanska relationer i historisk och modern tid 
    
Redan före Kristi födelse hade kinesisk kultur kraftigt börjat influera Koreahalvön i form av 
bl.a. de kinesiska tecknen, konfucianismen och buddhismen som dock uppstod i dagens Ne-
pal. Under de tre kungadömenas tid (57 f. Kr – 668) tog både Koguryô (37 f. Kr. – 668) i norr, 
Paekche (18 f. Kr. – 660) i sydväst och Silla (57 f. Kr. – 668) i sydväst aktivt emot kinesisk 
kultur. Via Korea förmedlades kulturen vidare till Japan – bl.a. buddhisttempel och gravskikt. 
Under mina besök i Japan, Kina och Sydkorea har det väl visat sig hur starkt sammanflätad 
den äldre kulturen är: likheterna mellan templen är påfallande och de kinesiska tecknen har 
oftast samma innebörd. 

Relationerna mellan Kina och de tre kungadömena var dock inte problemfria. Vid två till-
fällen hade Koreas historia kunnat ta en helt annan vändning om inte Koguryô och Silla hade 
stått emot Kinas erövringsförsök. Sui-dynastin (589-618) gjorde upprepade försök att lägga 
under sig Koguryô, varefter Tang-dynastin (618-907), efter att ha hjälpt Silla att besegra 
Paekche och Koguryô sökte underlägga sig det rike som nu kallades Förenade Silla (668-
935). Det starka kinesiska kulturella inflytandet bestod då och även under de efterföljande 
dynastierna Koryô (918-1392) och Chosôn (1392-1910; kallas ofta även Yi-dynastin efter 
grundarens familjenamn). Värt att betona är att trots likheterna mellan kinesisk och koreansk 
kultur har Korea i historien vidareutvecklat kulturen till nya höjdpunkter. På Östasiatiska 
Museet i Stockholm kan man vid den koreanska utställningen se föremål från den världs-
berömda celadonkeramiken tillverkad under Koryô-dynastin. Och genom att konfucianismen 
under Chosôn-dynastin fick en dominerande ställning i samhället, alltmedan buddhismen 
undertrycktes, betraktas Korea som mer konfucianskt än Kina. Sydkorea är ett strikt hierarki-
skt samhälle vilket bl.a. avspeglas i hur människor klär sig, beroende på samhällsposition.  
 
Besvärligt geografiskt läge 
 
Koreas öde i historien är det besvärliga läget mellan Japan och Kina, vilket visade sig i sam-
band med de japanska invasionerna av Korea 1592 och 1597. Dessa misslyckades dock till 
följd av att den koreanska flottan ledd av nationalhjälten Amiral Yi Sun-sin (1545-1598) och 
hans järnbeklädda ”sköldpaddsbåtar” lyckades bryta japanernas försörjningslinjer och att 
Ming-dynastin (1368-1644) skickade trupper för att hjälpa Korea. Under dessa år tog Japan 
med sig koreanska keramiker hem vilket bidrog till den japanska kulturens utveckling. 

Korea behöll även efter de för landets fortsatta historia förödande invasionerna nära band 
med Kina. Detta mönster bröts inte förrän efter att USA år 1853 med vapenmakt hade tvingat 
Japan att öppna sig. De reformvänliga krafterna var starkare än de konservativa, och efter 
återupprättandet av kejsarmakten genom Meiji-restaurationen 1868 påbörjade Japan en mo-
dernisering. Genom att genomföra inhemska reformer och lära sig av omvärlden växte Japan 
fram som en ekonomisk och militär stormakt samtidigt som Kina, som alltid hade varit det 
ledande landet i regionen, allvarligt försvagades av isolationspolitiken från omvärlden och ett 
politiskt sönderfall. Sönderfallet var ännu större i Korea som inte kunde stå emot när Japan år 
1875 med vapenmakt tvingade fram ett öppnande som ledde till Kanghwafördragets under-
tecknande 1876. Korea tvingades att öppna sig för handel och förklarades vara en från Kina 
suverän stat. Syftet var att öppna dörren för japansk intervention utan kinesisk inblandning. 
 
Japan tar över Kinas roll 
 
Rivaliteten mellan Japan och Kina om inflytandet över Koreahalvön tilltog nu, vilket ledde 
fram till det japansk-kinesiska kriget 1894-1895 som Japan vann. Bakgrunden var ett bonde-
uppror i Korea som regeringen inte kunde få bukt med och därför bad Kina om hjälp för att 



krossa. Även Japan skickade under förevändningen att skydda sin egendom i Korea trupper 
dit. Kinas långvariga inflytande över Korea var i och med nederlaget i kriget över och därför 
är Kinas betydelse för Koreas historia ringa under de kommande 55 åren.  

Förändringen kom när Mao Zedongs kommunister besegrade nationalisterna, ledda av 
Chiang Kai-shek, i det inbördeskrig som blossade upp på nytt efter Japans kapitulation 1945. 
Upprättandet av Folkrepubliken Kina år 1949 förändrade den regionala maktbalansen genom 
att stärka kommunismens ställning i regionen. Kina erkände bara Nordkorea som fick kine-
siskt (och sovjetiskt) klartecken för att invadera Sydkorea i juni 1950. När krigslyckan efter 
den initiala framryckningen söderut vände i september-oktober 1950 och sydsidans trupper 
gick in i Nordkorea kände sig Kina hotat och gick in i kriget. Sydsidans offensiv stoppades 
varefter kriget i början av 1951 utvecklades till ett stilleståndskrig längs gränsen. Koreakriget 
avslutades formellt med att befälhavarna för FN-styrkorna, den koreanska folkarmén och de 
kinesiska frivilligstyrkorna undertecknade en ännu gällande vapenvila den 27 juli 1953. 
 
Kinas kontakter med Nordkorea 
  
Efter krigsslutet var Kina jämte Sovjetunionen det viktigaste landet för Nordkoreas kontakter 
med omvärlden. Kinesiska trupper stannade kvar till 1958 och hjälpte till att bygga upp Nord-
korea efter krigets oerhörda förödelse. Nordkoreas utrikeshandel dominerades helt av Kina 
och Sovjetunionen. Båda länderna gav bistånd. För att Nordkorea inte skulle följa den kinesi-
ska eller sovjetiska modellen utan välja sin egen väg till socialismen införde premiärminister 
Kim Il Sung (1912-1994) år 1955 juche – principen om självtillit. Innehållet är politiskt själv-
bestämmande, militärt självförsvar och ekonomisk självförsörjning. Därför förde Nordkorea 
medan den sino-sovjetiska konflikten pågick från slutet av 1950-talet till mitten av 1980-talet 
en skicklig balanspolitik i syfte att utverka stöd från båda länderna. 

 Även om regeringen alltid betonar juche, var Nordkorea ekonomiskt beroende av i första 
hand Sovjetunionen fram till dess upplösning 1991. När ryssarna 1990 började begära betalt i 
hårdvaluta hade Nordkorea inte längre råd att importera olja och insatsvaror till industrin. 
Detta ledde till en kraftig ekonomisk nedgång under åren 1990-1998, varefter ekonomin har 
utvecklats bättre om än med fluktuationer. Eftersom Ryssland till följd av landets försvagning 
inte har spelat samma roll i Nordkorea som Sovjetunionen gjorde, är Kina efter 1991 den vik-
tigaste allierade både på det ekonomiska och politiska planet. Under senare år har handeln 
med Kina utgjort mer än halva utrikeshandeln. Kina anses genom att vara den viktigaste leve-
rantören av både livsmedel och olja kunna strypa Nordkoreas ekonomi, men det ligger inte i 
kinesernas intresse att göra. När det förekommer spekulationer om vad som kommer att hända 
om Nordkorea skulle kollapsa, sägs det alltid att Kina minst av alla länder vill att en sådan 
situation uppstår, eftersom människor i stor skala väntas fly in dit. Redan nu är nordkoreanska 
flyktingar i Kina en internationellt känslig fråga, eftersom de enligt den kinesiska regeringen 
inte är politiska flyktingar utan ekonomiska migranter. De löper därför risk att bli hemskicka-
de och i så fall också bli bestraffade.  

På det politiska planet ska man inte överbetona Kinas möjligheter och vilja att utöva infly-
tande på Nordkorea. Kina var under åren 2003-2008 värd för sexpartssamtalen omfattande 
Nord- och Sydkorea, Kina, USA, Ryssland och Japan som fördes för att stoppa Nordkoreas 
kärnvapenprogram. Ändå misslyckades omvärldens försök att förhindra Nordkorea från att 
utföra kärnvapentest 2006, 2009 och 2013. Efter att Nordkorea misstänktes ha sänkt ett syd-
koreanskt krigsfartyg i mars 2010, antog FN:s säkerhetsråd i juli bara ett ordförandeuttalande 
som inte sade att Nordkorea låg bakom, eftersom Kina vill ha goda relationer med sitt grann-
land. Under 2014 lade en undersökningskommission på uppdrag av FN fram en rapport om de 
omfattande människorättsbrotten i Nordkorea. Rapporten rekommenderar att ledaren Kim 
Jong Un (2011-) ställs inför rätta vid den internationella brottsmålsdomstolen, men en allmän 



uppfattning är att Kina (och Ryssland) kommer lägga in ett veto om frågan skulle diskuteras i 
säkerhetsrådet.  
 
Kinas kontakter med Sydkorea 
 
Under kalla kriget 1945-1989 fanns handel bara mellan Hong Kong och Sydkorea. Kalla kri-
get omöjliggjorde kontakter mellan Folkrepubliken Kina och Sydkorea som i stället erkände 
Taiwan. När den öppna dörrens politik infördes i Kina av Deng Xiaoping 1978 började en 
islossning. Indirekt handel via Hong Kong inleddes. Med tiden ökade handeln och avsakna-
den av diplomatiska relationer visade sig bli ett växande problem: vilka lagar skulle länderna 
följa? Efter att Sydkorea under åren 1989-1990 hade upprättat diplomatiska förbindelser med 
de flesta socialistländer återstod bara Kina vars indirekta handel med Sydkorea var större än 
den direkta handeln med Nordkorea. Eftersom hindret var Kinas relationer med Nordkorea, 
mottog landet 1992 beskedet att Beijing och Söul hade erkänt varandra med tystnad och kon-
takterna med Kina begränsades. Året innan hade Kina som en konsekvens av kalla krigets slut 
ändrat sin uppfattning om koreanskt medlemskap i FN, vilket var avgörande för att Nordkorea 
skulle ansöka om separat medlemskap. Därför invaldes Nord- och Sydkorea i FN år 1991. 

Sedan 1992 har handeln mellan Kina och Sydkorea ökat mycket kraftigt och ländernas 
kontakter har utvidgats på många områden, men de är bättre på det ekonomiska än det politi-
ska planet. Kina blev år 2003 Sydkoreas viktigaste exportmarknad och 2005 den största han-
delspartnern. Kina har starkt bidragit till Sydkoreas ekonomiska tillväxt, men nu när utveck-
lingsgapet har minskat finns en växande oro för att Kina i ökande utsträckning kommer bli en 
svår konkurrent även på andra områden än arbetsintensiv industri som har drabbats mer än 
andra branscher av konkurrensen. Sydkoreanska entreprenörer är därför väl medvetna om att 
landet måste utveckla mer avancerade produkter för att kunna möta konkurrensen från Kina.  

Politiskt är relationerna mellan Kina och Sydkorea mer problematiska, mest på grund av de 
kinesiska kontakterna med Nordkorea. Sydkorea har protesterat mot Kinas repatriering av 
nordkoreanska flyktingar utan att kunna göra mycket. Kina försvarar Nordkorea när årliga 
omröstningar görs i FN:s generalförsamling om människorättskränkningarna och vill inte stö-
ta sig med grannlandet. Ett övergripande mål för Kina är att som enda stormakt med goda 
relationer med de två koreanska staterna bevara status quo på Koreahalvön: en förändrad si-
tuation skulle vara svårare att hantera än en fortsatt delning. 

 
Ett enat Korea? 
 
Det är i nuläget praktiskt taget omöjligt att föreställa sig vad som skulle kunna leda fram till 
en återförening av Nord- och Sydkorea. Själv anser jag att den viktigaste lärdomen för Korea 
av Tysklands enande 1990 är att något oväntat kan hända i relationerna, trots att dessa är myc-
ket annorlunda: på Koreahalvön har ett krig utkämpats och kontakterna har alltsedan 1953 
varit ytterst begränsade. För att ett enande ska kunna ske måste processen styras av politi-
kerna i Nord- och Sydkorea samtidigt som de i Koreafrågan mest inblandade länderna – USA, 
Kina. Japan och Ryssland – måste hjälpa till på olika sätt. Ett sätt är att bidra till att finansiera 
enandet som beräknas kosta hundratals miljarder dollar. Kina med världens största valuta-
reserv på över tre triljoner dollar kommer därför ha en viktig roll att spela om Korea skulle 
enas. Det kommer ligga i Kinas intresse att utveckla fredliga relationer med ett enat Korea för 
den kinesiska moderniseringen är långt ifrån avslutad och ett grannland med 75 miljoner invå-
nare kan bli en stor marknad.    
 
Gabriel Jonsson 
Docent Koreas språk och kultur, Stockholms universitet 
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