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 foto: REUTERS      Co stojí za tím, že severokorejský vůdce Kim Čong-un se v posledních měsících pasoval do role mírotvůrce? A jak se žije v Severní Koreji? „Ta země se zásadně mění už nejméně pět let, ale světová média donekonečna opakují, jak je to tam hrozné,“ řekla v rozhovoru pro Reflex.cz koreanistka Jana Chamrová. Ta pracovala i pro jihokorejskou ambasádu v Praze a teď je ředitelkou Česko-korejské společnosti.  Co se podle vás v poslední době v Severní Koreji odehrává? Před časem jsme viděli vyhrožování válkou, zkoušky jaderných zbraní a raket, pak najednou účast na olympiádě v Jižní Koreji a teď historický summit s americkým prezidentem v Singapuru. 



Ty změny se neodehrávají jen teď, jsou dlouhodobé, dají se pozorovat už nejméně pět let. To znamená, že cizina je nevnímá, nebo je nechce vnímat? Média produkují zprávy o Severní Koreji naprosto žalostným způsobem. Posledních deset let jsme slyšeli a viděli pouze neustále se opakující informace, které popisovaly hrůzy tamějšího režimu. Pokud tvrdil někdo něco jiného, světové agentury to prostě ignorovaly. Jenže propaganda zuří v případě této země ze všech stran. I vláda v Pchjongjangu si v tom léta počíná mistrně. Ano, ale většina zpráv o Severní Koreji měla doposud snad až monolitický charakter. Média tvrdila, že je to takhle, a jiná interpretace se nepřipouštěla. 

Jana Chamrová, výkonná ředitelka Česko-korejské společnosti• Foto Česko-korejská společnost Tak jaké konkrétní změny se v Severní Koreji udály a svět je nezaregistroval? 



Od roku 2013 až do letošního jara se politika v Severní Koreji řídila takzvanou doktrínou pjong-džin (anglicky se používá slovo byungjin – pozn. autora), která stavěla do popředí dvě souběžné priority – jaderný program jak pro vlastní potřeby, tak třeba na export, a ekonomické reformy. Letos v dubnu Kim ohlásil „vítězství“ na jaderné frontě a byla představena nová strategie, která se už zaměřuje pouze na ekonomické otázky. U nás známá ideologie čučche je už mrtvá? Vidíte, o čučche se pořád někde píše, ale je to spíš vyprázdněný koncept, který se používá málo a je spojený spíše s Kim Il-songem (u nás je známější pod jménem Kim Ir-sen, byl dědečkem současného vůdce – pozn. autora). Zmiňovala jste export zbraní. Jedná se skutečně o jaderné zbraně, nebo jen rakety? Existují informace, že Severní Korea spolupracovala se Sýrií v případě chemických zbraní a jaderného výzkumu. U těchto dvou zemí se dá hovořit dokonce o strategické spolupráci. Zprávy hovořily i o raketových technologiích a obchodu s Íránem či Pákistánem. Důvodem je to, že některé rebelské státy světa vždy tíhnou logicky k sobě.   


