Samfondsstipendiat

Reseberättelse från WONCA-konferens i Sydorea

V

i, Fernando Freire och Carl Göranzon, har med hjälp
av bidrag från Samfonden fått möjlighet att resa till
Sydkorea för att delta i 2018 års WONCA-konferens
– 22nd World Conference – Primary care in the future: Professional Excellence.
Konferensen hölls den 17–21 oktober i ett vänligt och soligt Seoul. Ett Sydkorea som rent tekniskt faktiskt fortfarande
befinner sig i krig med Nordkorea, men under vapenvila, sedan 1953 och med fredsfördragsintention sedan 2007. Som så
ofta tidigare har spänningen också under 2017/2018 trappats
upp mellan nord och syd för att nu åter svalna och lägga sig till
ro. Denna spänning var inget som bekymrade sydkoreanerna
vi talade med. Man ser sig som ett folk och önskar inget annat
än att återförenas.
Om Korea

Korea har en mångtusenårig historia och särart med ett eget
skriftspråk sedan 1400-talet, hangul. Konfucianismen har haft
en stark påverkan på kulturen. Korea har haft många invasioner av folken i sin närmaste omgivning såsom kineser, moguler
och vid flera tillfällen japaner, som var de som senast hade
herraväldet över Korea. I och med slutet på andra världskriget
blev Korea helt fritt från den japanska invasionen. En frihet
som p.g.a. av spänningar och intressekonflikt i området resul-

terade i att Korea delades i nord och syd, där nord stöttades av
dåvarande Sovjetunionen och syd av amerikanerna.
Kim Il Sung, nuvarande presidentens farfar, tog makten i
norr och gjorde 1950 ett anfall över gränsen i ett försök att ta
herravälde och ena landet. Koreakriget slutade med vapenvila
vid Panmunjon 1953 där stilleståndslinjen drogs längs med 38
breddgraden och befäste delningen av Korea. Man skapade en
vapenfri zon som bevakas av FN-styrkor. 4 km bred löper zonen längs med 38:e breddgraden. Den går under beteckning
DMZ (DeMilitarized Zone) och är väl värd ett besök.
DMZ är en symbol för åtskillnad men samtidigt förening
mellan nord och syd. Här kan man guidas ner i tunnlar som
enligt sydkoreanerna grävts av Nordkorea för att förbereda
ett snabbt anfall mot syd. Seoul ligger endast en timme bort
med buss och i de större tunnlarna kan Nordkorea, enligt vår
guide, snabbt transportera 30 000 man i timmen vid ett eventuellt framtida anfall. Fyra tunnlar har man funnit men man
befarar att Nordkorea byggt ett 20-tal.
DMZ har också blivit en fristad för djur då inga människor
får vistas där. En mängd fåglar, asiatisk svart björn, vildget och
leopard rör sig fritt i dett område och de är orädda. Det enda
de behöver frukta är landminor.
Genom åren har skillnaderna mellan nord och syd vuxit.
Insynen i norr är i det närmaste obefintligt medan syd har
gått under mycket politisk turbulens från att vara ett utvecklingsland till att bli ett i-land. Sydkorea har via en enorm industrialisering, avreglering och massiv exportindustri vuxit
ekonomiskt och hör till de asiatiska tigerekonomierna och en
av världens största ekonomier.
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