
 21 

Lars Vargö 
 

Korea - en civilisation i kläm 
 
 

Den koreanska halvön är idag uppdelad i två statsbildningar, Nordkorea 
och Sydkorea. I båda förekommer en diskussion om hur en återförening 
av de båda landsändarna skall gå till och i båda ses en återförening som en 
självklarhet att ha på den politiska agendan. I Nordkorea finns knappast 
något utrymme att tvivla på nödvändigheten av en återförening, den som 
yttrar kritik mot den officiella politiken riskerar att råka mycket illa ut, 
medan det i Sydkorea finns en hel del röster som hävdar att det bästa 
vore om länderna fortsatte att vara skilda åt. En återförening skulle onek- 
ligen bli mycket kostsam och göra den tyska återföreningen till en västan- 
fläkt vid jämförelse.  
 Ekonomiskt är det enorma skillnader mellan Nordkorea och Sydko- 
rea. BNP i Sydkorea 2018 var cirka 1 600 000 miljoner USD vilket place- 
rade landet på elfte eller tolfte plats.1 Enligt FN:s beräkningar hamnade 
Nordkorea på 115:e plats med drygt 17 000 miljoner USD. Sydkoreas 
ekonomi skulle därmed kunna vara ungefär 94 gånger större än Nordko- 
reas. Enligt CIA:s officiella statistik var Sydkoreas BNP per capita 32 900 
USD år 2016, medan Nordkoreas var cirka 1 700 USD, en skillnad på 
ungefär 19:1. Den nordkoreanska ekonomin är emellertid till stor del svart 
och beräkningar är mycket svåra att göra. Korruptionen är mycket om- 
fattande. Det räcker kanske med att konstatera att skillnaderna är så pass 
stora att en återförening skulle skapa enorma utmaningar enbart av eko- 
nomiska skäl.  
 Politiskt är skillnaderna minst lika stora. Sydkorea är en demokrati, 
medan Nordkorea är en av världens mest hårdföra diktaturer. Sydkorea 
har en befolkning på cirka 51 miljoner människor, medan Nordkorea har 
25 miljoner. De som föddes strax efter uppdelningen av den koreanska 
halvön strax efter det andra världskrigets slut 1945, eller efter de två stats- 
bildningarnas offentliggörande 1948 är idag över sjuttio år. Färre och färre 
sydkoreaner tycks se någon större mening med att betala det höga pris, 
ekonomiskt eller politiskt, som en återförening skulle kräva. Den familje- 

                                            
1 Beräkningarna skiljer sig något åt om man jämför uppgifter från Internationella valuta- 
fonden (IMF), Världsbanken och FN. 
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1 Beräkningarna skiljer sig något åt om man jämför uppgifter från Internationella valuta- 
fonden (IMF), Världsbanken och FN. 
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splittring som Koreakriget 1950-1953 ledde till avtar också som politisk 
energi vartefter den äldre generationen på båda sidor om gränsen dör ut.  
 
Formel för återförening 
Mottagaren av Nobels fredpris år 2000, den tidigare sydkoreanske presi- 
denten Kim Dae-jung (1924-2009), föreslog en relativt realistisk formel 
för återförening: en konfederation som ett första steg, en federation som 
andra och en fullständig återförening som den tredje. Den skulle kunna 
fungera om det fanns politiska ambitioner i den riktningen på båda sidor, 
men förutom några få gånger då Nord- och Sydkorea under töväderstider 
har bildat gemensamma idrottslag vid OS och andra stora idrottsarrange- 
mang, eller nöjt sig med att gemensamt gå in vid invigningarna av evene- 
mangen, är det snarare ett nödvändigt förstadium till en konfederation 
som diskuteras, nämligen ett stadium där länderna kan umgås med varan- 
dra under någorlunda normala former. Dit är det fortfarande mycket 
långt. Om gränserna skulle öppnas för omfattande kontakter mellan 
Nord- och Sydkoreas invånare skulle till att börja med den nordkoreanska 
regimens existens hotas; inte genom att horder av politiska motståndare 
skulle invadera landet söderifrån, utan snarare genom att den officiella 
bilden av den historiska utvecklingen skulle utmanas och undermineras. 
Enligt officiell historieskrivning i norr var det amerikanska styrkor i norr 
som började kriget genom att inleda en invasion. Och all ofrihet och svåra 
ekonomiska förhållanden som därefter följde beror helt på amerikanernas 
ondska och illvilja. Det sydkoreanska folket är dessutom, enligt officiell 
nordkoreansk historieskrivning, förslavat under de amerikanska herrarna. 
Kan regimen överleva en situation där nordkoreanerna inser att de har 
blivit dragna vid näsan och att det snarare var tvärtom? Vad motiverar då 
att den skall vara kvar vid makten? 
 Under de år som har gått sedan stilleståndsavtalet undertecknades den 
27 juli 1953 är det inte bara de politiska och ekonomiska systemen som 
har skapat skillnader i sig. Konsekvenserna av att länderna har gått olika 
vägar har också lett till stora skillnader i befolkningarnas hälsa och välbe- 
finnande. Tack vare en bättre livsmedelsförsörjning och hälso- och sjuk- 
vård har sydkoreanerna inte bara blivit friskare och lever längre, de har 
till och med blivit längre. Blivande nordkoreanska läkare och tandläkare 
saknar därtill ett nödvändigt utbyte med internationella forskare och har 
troligtvis inte heller tillgång till de senaste läroböckerna. Allt detta kan 
åtgärdas, men ju längre tiden går desto längre kommer det att ta.  
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Delning i historien 
Den koreanska halvön har varit uppdelad i olika riken förr. Mellan 918 
och 1910 var Korea ett enat rike, först under Koryô-dynastin (918-1392), 
därefter under Chosôn-dynastin. Dessförinnan fanns flera koreanska stater 
och stater där koreanska etniska folkgrupper fick samsas om utrymmet 
med andra folkgrupper. Silla, en av de tre statsbildningarna som bildades 
före vår tideräkning, lyckades ena i stort sett hela halvön, men täckte inte 
ett lika stort territorium som de två därpå följande dynastierna. Ett stort 
antal invasioner, både norrifrån, västerifrån och söderifrån, har dessutom 
bidragit till både instabilitet och påtvingad blandning av folkgrupper. 
Frågan är om det finns något annat område som har invaderats så många 
gånger som den koreanska halvön. Det är mot den bakgrunden som denna 
bok har fått titeln ”en civilisation i kläm”. Koreaner beskriver ofta sin 
egen historiska situation som att Korea har varit en räka klämd mellan två 
valar, det vill säga Kina och Japan. Och det är på sätt och vis sant, rivali- 
teten mellan Kina och Japan har onekligen bidragit till en situation som 
kan jämföras med att hamna mellan två bråkstakar, men det är inte bara 
Kina och Japan som har plågat Korea, det är också andra invaderande 
folkslag och riken som har försökt ta över den koreanska nationen, mon- 
goler och manchuer inte minst. 
 Korea har också en kultur2 som har hamnat i kläm mellan de betydligt 
mer kända kinesiska och japanska kulturerna. På senare tid har den 
koreanska matkulturen blivit alltmer populär och uppmärksammad, men 
antalet koreanska restauranger är försvinnande få i jämförelse med alla 
kinesiska och japanska restauranger som finns världen över. Koreansk film 
och litteratur har också uppmärksammats mer och mer, liksom musik- 
videor som ”Gangnam Style”. Koreanska bilar och elektronik har blivit 
globala självklarheter, men för man Korea på tal är nog det första som de 
flesta associerar till den pågående konflikten på den koreanska halvön. 
Det är litet tråkigt, eftersom den koreanska civilisationen har så mycket 
mer att bjuda på än den mycket speciella och i många delar tragiska 
historien. Hur många känner exempelvis till att lösa, återanvändningsbara 
typer uppfanns i Korea innan Johannes Gutenberg gjorde detsamma på 
1450-talet? 
 

                                            
2 Jag använder här termerna civilisation och kultur som utbytbara begrepp.  
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Boktryck 
Användningen av lösa typer av metall i tryckande av texter förekom 
eventuellt så tidigt som 1234 i Korea, då texten Sangjông Kogûm Yemun, 
”Påbjudna rituella texter från förr och nutid” trycktes, drygt två hundra år 
före Gutenbergs bibel av 1455. Att böcker och texter användes tidigt i 
koreansk historia är ett faktum. År 1123 sändes en officiell delegation från 
Songdynastins Kina till Korea. I delegationen fanns en person vid namn 
Xu Jing3, som nedtecknade expeditionens erfarenheter i boken Xuanhe 
fengshi gaoli tujing4, ”Illustrerad redogörelse för Xuanheperiodens delega- 
tion till Korea”. Den bestod av fyrtio volymer indelade i 29 kapitel. Han 
stannade i över en månad vid hovet i Korea och beskrev viktiga person- 
ligheter, de officiella ritualerna, seder och bruk, hur man färdades inom 
såväl som till och från landet, systemet för hur man kommunicerade med 
varandra i det regerande kungahuset och mycket annat. I boken står bland 
annat: ”På varje väg och i varje by påträffar man både officiella och priva- 
ta skolor, där barnen och ogifta i allmogen studerar litteratur för en lärare. 
Som vuxna går de tillsammans för att studera vid buddhisttempel. Till 
och med mycket unga barn undervisas av byarnas lärare. Det är beund- 
ransvärt. Folket i Koryo ser det som skamligt att inte känna till litte- 
raturen väl.”5  
 När den första texten trycktes med lösa typer går inte med säkerhet 
att fastställa exakt och få är också de tidiga texter som har överlevt. I 
Frankrikes nationalbibliotek, i avdelningen kallad Manuscrits Orientaux, 
finns dock den andra volymen av Pulcho chikchi simch’e yojôl6, en budd- 
histisk text som skrevs av munken Paegun, också kallad Kyônghan (1298- 
1374). Texten sammanställer sônsektens (zen) undervisning i detalj. På 
slutet förklaras hur boken kom till, att den trycktes med lösa metalltyper 
1377, det vill säga 78 år före Gutenberg. År 2001 fördes den in i United 
Nations Education, Scientific and Cultural Organisation’s (UNESCO) 
register Memory of the World. 
 Alternativet till att trycka med lösa typer var att tillverka hela trä- 
block med texter och illustrationer. I Korea finns också den hittills äldsta 

                                            
3 ,1091-1153. 
4  
5  Fifty wonders of Korea. Vol. 1. “Culture and Art,” s. 11-12. 
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Science/shigaolilu.html 
6 .  
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bevarade texten som tryckts på detta sätt, den s.k. Dharani-sutran, som 
upptäcktes inuti en pagod i templet Pulguksa i Kyôngju 1966. Pagoden 
tros ha tillverkats år 751 och texten är åtminstone lika gammal. Upp- 
täckten skapade en hel del debatt i akademiska kretsar och många hade 
svårt att tro att en träsnidad text i Korea kunde vara äldre än det dittills 
äldsta kinesiska dokumentet, den s.k. Diamant-sutran som 1907 upptäck- 
tes i en grotta i Dunhuang i Kina av den ungersk-brittiske arkeologen Sir 
Marc Aurel Stein (1862-1943). Det var ju fullt möjligt att Dharani-sutran 
hade tryckts i Kina och förts till Korea, men flera tecken tyder faktiskt på 
att den var tryckt i Korea år 706. 
 
Tripitaka Koreana 
Den mest berömda samlingen av bevarade träsnitt är Tripitaka Koreana, 
som består av 81 258 individuella träsnittsblock, som tillsammans väger 
280 ton och har över 52 miljoner kinesiska tecken och ett stort antal illus- 
trationer. Träsnitten som var klara år 1251 ligger bevarade på hyllor i sär- 
skilda byggnader i buddhisttemplet Haeinsa och har också förts upp på 
UNESCOs världsminneslista. Tripitaka är ett sanskritord som betyder 
”tre korgar” och syftar på Buddhas undervisning (Sutra Pitaka), föreskrif- 
ter för munkar (Vinaya Pitaka) och kommentarer av dessa skrifter 
(Abhidharma Pitaka). För att bevara Buddhas lära till eftervärlden tillver-  
kades tjugo stycken Tripitaka, men det mesta har gått förlorat, dock inte 
Tripitaka Koreana, som har lyckats överleva. Den koreanska texten 
bygger på de övriga Tripitaka-versionerna och är därmed sällsynt inne- 
hållsrik. Den inkluderar bland annat den kinesiska Tripitakan från den 
norra Songdynastin. Att läsa hela den koreanska texten i sin helhet vore 
ett livsverk. Skulle man läsa fem tusen tecken per dag skulle det ta nästan 
trettio år att gå igenom allt. De tecken som karvades ut är mycket vac- 
kert återgivna och trots att det krävdes mängder av träsnidare är tecknen 
tillverkade i samma stil. 
 Att tillverka Tripitaka Koreana tog sexton år och påbörjades när 
mongoliska styrkor invaderade Korea flera gånger under tolvhundratalet, 
första gången 1231. Tanken var också att de heliga skrifterna skulle hjälpa 
till att försvara landet. Tillverkningen var relativt komplicerad och de 
träd som användes var minst femtio år gamla. De fälldes vintertid och 
stockarna preparerades omsorgsfullt. De lades först i havsvatten i tre år 
för att lättare bli av med all kåda. Havsvattnet hjälpte också till att bevara 
träet mot insektsangrepp och mögel. Därefter torkades stockarna i ytterli- 
lare tre år innan själva träblocken sågades ut. När väl tecknen hade snidats 
till behandlades träblocken med lack, varpå kantstycken fästes vid sidorna 
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och hörnen kläddes med koppar. Än idag, över sjuhundrafemtio år senare 
behåller träblocken sin ursprungliga kondition. 
 Även byggnaderna i templet Haeinsa där träblocken finns bevarade 
sedan 1398 är speciella. Templet ligger i södra Korea, i bergen några mil 
från staden Taegu, en bra och relativt lättförsvarad plats mot utländska 
invasionsstyrkor från norr. Byggnaderna är intelligent designade med god 
ventilation och byggda så att temperaturen inte varierar alltför mycket.  
Träblocken förvaras i dubbla rader vilande på sidokanterna på hyllor av 
kraftigt träslag. På 1960-talet byggdes en modern byggnad av betong i 
tron att de skulle bättre, men när en liten del hade förts över på prov 
upptäcktes tecken på mögelbildning och projektet avbröts. De gamla 
byggnaderna var bättre för sitt ändamål. Även om andra tempelbyggnader 
har råkat ut för eldsvådor under årens lopp har inget hänt med dem och 
det visade sig vara bättre med lerväggar och lergolv. Under golven har 
man hittat flera lager av träkol, salt och kalksten, som har hjälpt till att 
absorbera fukt under regnperioden och avge fukt under de torra 
vintrarna. 
 
Kännetecken för koreansk kultur 
Tempelbyggnader, traditionell koreansk arkitektur och andra kulturella 
uttryck har historiskt sett förstås påverkats starkt av den kinesiska 
kulturen, men därmed kan man inte säga att de koreanska rikena och den 
koreanska kulturen endast är och har varit en imitation eller spegelbild. 
Självklart är det så, att i alla delar av den koreanska civilisationen finns 
det något som utmärker just det unikt koreanska. På samma sätt som 
Japan och den japanska kulturen har utsatts för stor påverkan från Kina, 
men fördenskull inte är en utvidgning av den kinesiska kultursfären, utan 
uttrycker något unikt japanskt, har Korea och den koreanska kulturen 
något som starkt särskiljer sig från både Kina och Japan. De traditionella 
koreanska husen, hanok, med sina mycket speciella uppvärmningsanlägg- 
ningar, ondol, är ett exempel. En ondol kan beskrivas som en lig- gande 
kakelugn. Rökgångar slingrar sig under golven och värmer dem på ett 
unikt sätt.  
 Det finns böcker som presenterar långa listor över vad som är unikt 
koreanskt,7 men det räcker med att koncentrera sig på några få för att 
förstå och uppskatta vad Korea, uppdelat i två stater eller inte, har att 
bjuda på. En mycket speciell aspekt av koreanska beteenden, som ofta 

                                            
7  Exempelvis An Illustrated Guide to Korean Culture, 233 traditional key words, 
utgiven av The National Academy of the Korean Language, Hakgojae, 2002. 



 27 

framhävs från koreanskt håll som mycket representativt för det egna 
agerandet är att allting skall ske ppalli ppalli, ”fort, fort”. Det finns ingen 
anledning att vänta, det är bättre att slå till med en gång. Det leder till 
snabba beslut, men det leder också till att man agerar utan större efter- 
tanke eller analys av vilka effekter agerandet får, säger teorin. Tempot i 
koreanska organisationer är onekligen mycket högt och uttrycket ppalli 
ppalli används också ofta i dagliga konversationer i betydelsen ”jag har 
inte hur mycket tid som helst”. De som har bott i en koreansk miljö har 
nog en tendens att hålla med. Samtidigt är det naturligtvis endast en 
subjektiv bedömning, som kan innehålla en stor portion fördomar. Den 
moderna bilden av koreaner, åtminstone sydkoreaner, som personer som 
älskar att göra allting i högt tempo kontrasterar väldigt tydligt med den 
historiska bilden av koreaner som många gånger har varit att de är lata 
och obenägna att arbeta i onödan. Det kanske räcker med att konstatera 
att begreppet ppalli ppalli är något som åtminstone idag beskrivs som 
typiskt koreanskt. 
 
Begreppet han 
Ett annat begrepp som är lika motsägelsefullt men som ofta beskrivs som 
representativt för den koreanska kulturen är han (恨), en känsla av att ha 
blivit orättvist behandlad, en hopplöshet som bottnar i tron att den situa- 
tion man befinner sig i inte kan förändras, en njutning som följer av att 
man kan man ändå hitta sitt rätta jag i allt som är besvärligt, en känsla 
som ligger nära den kraft som har skapat den amerikanska bluesen. Det 
finns många definitioner och många sätt beskriva han på. Oavsett vilken 
beskrivning som ligger närmast finns det mycket inom den koreanska 
litteraturen och konsten som brukar citeras som exempel på han.  
 Efter den koreanska självständighetsrörelse som tog fart den 1 mars 
1919, då tusentals demonstranter gick ut på gatorna i Seoul i protest mot 
det japanska styret och som ledde till över femtonhundra demonstratio- 
ner över hela landet, sju tusen döda, sexton tusen skadade och fyrtiosex- 
tusen arresterade, skrev den japanske konstkritikern Yanagi Sôetsu 
(1889-1961) ett antal artiklar i vilka han förklarade hur påverkad han blev 
av händelserna och hur mycket han beundrade den koreanska folkets 
starka karaktär. Yanagi skrev: ”Den långa, hårda och plågsamma koreanska 
historien uttrycks i den dolda ensamhet och sorgsenhet som finns i deras 
konst. Den har en sorgsen skönhet som får dig att gråta. Jag kan inte 
kontrollera de känslor som fyller mitt hjärta. Var annars kan man hitta en 
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sådan skönhet i sorgsenheten.”8  
 Yanagi var den japanska hemslöjdsrörelsens (mingei) drivande kraft, 
men var också engagerad i koreansk hemslöjd och konst. Han beskrev 
den sorgsna skönheten som han, vilket ledde till att begreppet även 
började användas av koreanska uttolkare av det man ansåg vara en unik 
koreansk form av en ”folksjäl”. Poeten Ko Un har sagt att ”vi koreaner 
föddes i det moderliv som heter han” 9 och filmkritikern Ahn Byung-sup 
menade att ”han är ett inneboende koreanskt karaktärsdrag (..) en del av 
vårt blod och våra andetag”.10 Yanagis beskrivning av skönheten i sorg- 
senheten har senare kritiserats som fördomsfull och rent av kolonial, men 
citeras fortfarande av många koreaner själva som en träffande beskrivning. 
 Professor Lee Chung-myun skriver i sin bok Arirang. Song of Korea att 
ordet han beskriver flera olika känslostadier i den koreanska kulturen. 
Den bokstavliga betydelsen är ”en evig, smärtsam sorg som följer av en 
förrådd kärlek eller en social orättvisa, men för koreaner är den egentliga 
meningen något som går utöver den bokstavliga definitionen”.11 Ett exem- 
pel som Lee nämner är den välkända historien om kronprins Sado12, som 
avrättades på order av sin egen far, kungen Yôngjo.13 Sado hade anklagats 
av andra i hovet för att vara mentalt sjuk, eftersom han hade tagit livet av 
fler personer och våldtagit ett antal hovdamer. Men traditionen förbjöd 
en far att själv ta livet av sin son, oavsett vad denne hade gjort, varför 
prins Sado sattes i en trång träbur utomhus i gassande sol tills han dog 
åtta dagar senare. Tvivel uppstod senare på att sonen verkligen hade upp- 
trätt så illa som det hade påståtts och att det istället var hovintriger som 
låg bakom. De känslor som kungen fick var han. 
 En annan historia som exemplifierar vad han står för är legenden om 
Chunhyang. Hon var dotter till en kisaeng, ett slags geisha, och hade ett 
kärleksförhållande till Yi Mong-ryong, sonen till en högt uppsatt domare. 
De två gifte sig i hemlighet, eftersom det var ett förhållande som i högsta 
grad ansågs olämpligt. Mong-ryong vart tvungen att lämna henne en tid 
för att bege sig till Seoul, där han skulle ta de nationella proven. Samtidigt 
                                            
8 Kikuchi Yuko, Japanese Modernisation and Mingei Theory: Cultural Nationalism and 
Oriental Orientalism, Routledge, 2004, s. 131. 
9 Yoo Boo-Wong, Korean Pentecostalism: Its History and Theology, P. Lang, 1988, s. 222. 
10 Killick, Andrew P. (2003). "Jockeying for Tradition: The Checkered History of 
Korean Ch'anggŭk Opera". Asian Theatre Journal. 20 (1), s. 59. 
11 Lee Chung-myun, Aririang. Song of Korea, Easy Publishing Co., 2009, s. 78. 
12 1735-1762. 
13 Egentligt namn Yi Kûm, 1694-1776, regerade 1724-1776. 
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utnämndes en ny domare, som var mycket grym och korrupt. Han för- 
sökte tvinga Chunhyang att bli hans älskarinna. När hon vägrade torte- 
rade han henne och dömde henne till döden. Hon räddades emellertid i 
sista stund av sin man, som hade återvänt och nu var utnämnd till kunglig 
inspektör. Den plåga Chunhyang hade genomgått i kombination med den 
lycka hon kände trots sin tidigare förnedring, är också ett exempel på han, 
enligt Lee.14 
 Avsikten med min bok Korea – en civilisation i kläm, är att göra ett 
försök att dels peka på några mycket intressanta aspekter av den korean- 
ska kulturen och historien, dels använda dessa exempel för att ge en bak- 
grund till det koreanska sättet att betrakta omvärlden. Är Nordkoreas 
självpåtagna isolering bara politisk galenskap, eller finns det något i histo- 
rien som motiverar detta agerande, utöver den mycket speciella officiella 
ideologin? Kan det faktum att de flesta av Sydkoreas presidenter har sut- 
tit eller sitter i fängelse förklaras som en tillfällighet eller är det historiskt 
betingat beteende som följer av ständiga fraktionsstrider?15  
 

                                            
14 Ibid., s. 79-80. 
15 Sydkoreas förste president var Rhee Syngman (1875-1965) och regerade 1948-1960. 
Han var tvungen att avgå efter populära protester mot tveksamheter i de allmänna val 
som hölls 1960. President Yun Posun (1897-1990), var hans efterträdare och kunde sitta 
kvar till 1962, men avsattes i praktiken i en statskupp genomförd av näste president Park 
Chung-hee (1917-1979) 1961. Yun dömdes flera gånger till villkorliga straff. Park själv 
sköts till döds av sin egen säkerhetschef 1979. Efterträdaren, utsedd indirekt enligt rå- 
dande konstitution, blev Choi Kyu-hah (1919-2006), men avsattes i praktiken i en stats- 
kupp som utfördes efter några månader, i december 1979. Han fick formellt sett sitta 
kvar till augusti 1980, då Chun Doo-hwan (f. 1931) även tog över den formella makten. 
Han efterträddes av Roh Tae-woo (f. 1932) 1988. Näste president, som tillträdde 1993, 
var Kim Young-sam (1927-2015), som gav order om att fängsla såväl Chun som Roh för 
bland annat förräderi och massakern på demonstranter i Kwangju 1980. Han i sin tur 
efterträddes 1998 av fredspristagaren Kim Dae-jung (1924-2009), som kidnappades un- 
der ett besök i Japan 1973 och fördes till Seoul där han fängslades, misshandlades och var 
nära att avrättas under Park Chung-hees regim. Han slapp dödsstraffet efter protester 
från bland annat den amerikanska regeringen. Kim Dae-jung dömdes 1980 till döden av 
Chun Doo-hwans regim. Kim Dae-jungs efterträdare var Roh Moo-hyun (1946-2009), 
som tillträdde 2003 och satt till 2008, men som valde att begå självmord när han senare 
anklagades för korruption. Lee Myung-bak (f. 1941) var president 2008- 2013, men ham- 
nade senare i fängelse på grund av korruption. Hans efterträdare blev Park Geun-hye (f. 
1952), dottern till tidigare diktatorn Park Chung-hee som tillträdde 2013, men som avsat- 
tes på grund av korruption och maktmissbruk 2017 och som nu också sitter i fängelse. 
Den nuvarande presidenten är Moon Jae-in (f. 1953) som tillträdde i maj 2017. 


