Lesbrief

Korea in het nieuws

Docenteninformatie

Foto 1 Hologram van heel Korea op een ZuidKoreaans bankbiljet van 10.000 won

Inhoud
In april 2013 beheersten Noord- en Zuid-Korea het nieuws.
De dreiging van Noord-Korea om kernwapens in te zetten,
leek te leiden tot een escalatie van het conflict. Zeker nadat
Noord-Korea aankondigde het niet-aanvalsverdrag op te
zeggen. De Verenigde Staten, China en Rusland mengden
zich ook op het politieke strijdtoneel en een oplossing leek
ver weg. Gelukkig werd de soep (weer) niet zo heet gegeten als die werd opgediend. Het sluimerende conflict raakte
op de achtergrond en vanaf juli werd er door de beide
landen weer onderhandeld over de heropening van het
industriegebied Kaesong in Noord-Korea. Op 14 augustus
werd het complex heropend. Zowel voor Zuid-Korea, dat
hier bedrijven heeft staan, als Noord-Korea, dat er veel geld
verdient, was heropening erg belangrijk.
In deze lesbrief maken de leerlingen kennis met de beide
Korea’s en de verschillen tussen de twee landen.
Niveau
De lesbrief is bedoeld voor klas 3 havo/vwo. De stukken
leestekst zijn iets langer dan in andere lesbrieven. Daarom
lijkt ons de lesbrief niet geschikt voor klas 1 en 2 havo/vwo
of de onderbouw van het vmbo. Maar, wellicht is het het
proberen waard.
De leerlingen maken gebruik van de Grote Bosatlas
(54e editie). De lesbrief kan worden gebruikt als aanvulling
op het hoofdstuk ‘Globalisering in Azië’ (klas 2) of ‘India als
opkomend land’ (klas 3).
U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor de
leerlingen is de kleurenversie van de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op het docentendeel van deze
website vindt u ook de antwoorden bij de opdrachten.

Kaart 2
............°O.L.

............°O.L.

............°O.L.

............°O.L.

............°N.B.
Hyesan

............°N.B.

Wonsan

Pyongyang

/

In 2013 was Korea regelmatig in het nieuws. In februari
deed Noord-Korea een proef met een kernwapen, nadat een
paar maanden eerder een raket was gelanceerd. In april
werd een industriegebied met Zuid-Koreaanse bedrijven bij
de stad Kaesong gesloten en in augustus heropend. In de
zomer werd herdacht dat zestig jaar geleden een wapenstilstand was gesloten tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, de
VS en de VN.
Tot 1945 was Korea één land. Nog steeds presenteert
Zuid-Korea zich in de wereld als ‘Korea’. In het hologram
van Zuid-Koreaanse bankbiljetten staat bijvoorbeeld een
kaart van heel Korea (zie foto 1). Maar de grens tussen
Noord- en Zuid-Korea is een van de strengst bewaakte
grenzen ter wereld. Hoe konden de verschillen tussen de
landen in zestig jaar zo groot worden? In deze lesbrief
bestudeer je de verschillen tussen Noord- en Zuid-Korea, en
ga je uitzoeken hoe die verschillen zijn ontstaan.
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Opdracht 1
Gebruik kaart 2 en de atlas.
a Zoek Korea op in de atlas. Teken de grenzen van Korea
in op kaart 2. Doe dat ook in zee, zodat duidelijk is welke
eilanden wel en niet bij Korea horen.
b Vul met behulp van de atlas de juiste lengte- en breedtegraden in op kaart 2.
c De grens tussen Noord-Korea en China ligt al honderden
jaren op dezelfde plek, ondanks verschillende oorlogen.
Leg uit waarom die grens zo loopt.

Foto 5

Groenteteelt onder plastic in Zuid-Korea

Tekst 3

Landschappelijke overeenkomsten
Korea is een bergachtig land. De hoogste bergen liggen
in Noord-Korea en aan de oostkust. Aan de westkust
liggen heuvelachtige en vlakke gebieden. Daar en in
rivierdalen is de meeste landbouw. Deze gebieden
worden gebruikt voor het verbouwen van rijst, groente,
fruit en graan. De landbouw in Zuid-Korea is veel intensiever dan in het noorden. Veel groenteteelt in het zuiden
gebeurt in plastic kassen. In het noorden en het zuiden
zijn de bergen sterk bebost.
Hoewel Korea geen groot land is, zijn de verschillen in
klimaat behoorlijk. In het zuiden is het gemiddeld zo’n
10 graden warmer dan in het noorden.

Foto 4

Rijstteelt in Zuid-Korea
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Opdracht 2
Lees tekst 3.
Bekijk foto 4 en 5.
Bekijk in de atlas de kaarten Oost-Azië en Oost-Azië:
Klimaat.
De landbouwproductie in Zuid-Korea is veel hoger dan
die in het noorden. Geef daarvoor twee natuurlijke
verklaringen.
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Opdracht 3
Bekijk tabel 6a en 6b.
Gebruik figuur 7a en 7b.
a Teken in de klimaatgrafieken van figuur 7a en 7b de
gegevens van tabel 6a en 6b.
b De klimaatgegevens in tabel 6a en 6b horen bij de steden Hyesan en Mokpo. Zoek in de atlas op waar in Korea
deze twee steden liggen en zet de juiste plaatsnaam bij
de juiste grafiek.
c In welke plaats is het verschil tussen zomer- en wintertemperatuur het kleinst?
d Waarom is in die plaats het verschil tussen de seizoenen
kleiner?
e In Zuid-Korea wordt veel groente en fruit geteeld in kassen. Leg met de klimaatgrafieken uit waarom dat zo is.
Tekst 8

Economische en politieke verschillen
De verschillen tussen Noord- en Zuid-Korea in natuurlandschap zijn niet zo groot. Maar de verschillen in de
inrichting van de landschappen zijn wel erg groot. ZuidKorea is rijk. Er zijn grote steden, snelwegen, pretparken,
winkelcentra enzovoort. Noord-Korea is arm. Er zijn geen
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grote wegen en er zijn geen reclames voor cola, snoep of
de nieuwste telefoons.
De grote verschillen in welvaart hebben te maken met
de uiteenlopende economische en politieke systemen in
beide landen. Zuid-Korea heeft een vrijemarkteconomie.
Dit betekent dat bedrijven eigendom zijn van personen.
De directie van het bedrijf bepaalt wat en hoeveel er
wordt geproduceerd en voor welke prijs de producten
worden verkocht. Bedrijven mogen zelf weten wat ze
met hun winst doen: reclame maken, hogere lonen betalen, nieuwe machines kopen, of onderzoek doen naar hoe
ze hun producten kunnen verbeteren. Om hun producten
aantrekkelijk te houden voor de klanten, moeten de bedrijven concurreren. Ze blijven daarom hun best doen om
goede en goedkope producten te maken. Zuid-Koreaanse
bedrijven verkopen veel producten aan het buitenland.
Door de export van producten is Zuid-Korea een rijk land
geworden. Een aantal bedrijven uit Zuid-Korea ken je
vast wel: Samsung, LG en Hyundai.
Noord-Korea is een communistisch land. De bedrijven
zijn eigendom van alle mensen samen. Om te bepalen
hoeveel er moet worden geproduceerd, heeft de overheid
ministeries die plannen maken. Dit systeem heet daarom
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een planeconomie. De staat bepaalt wat en hoeveel er
wordt geproduceerd. De kwaliteit van de producten
wordt ook gecontroleerd door de staat. Bedrijven krijgen
geen extra inkomsten als ze op een goedkopere manier
produceren of betere producten maken. De kwaliteit van
de producten in een planeconomie is vaak lager.
De macht van de staat in Noord-Korea is erg groot.
De leider van het land, Kim Jong-un, wordt door het volk
de Geweldige Leider genoemd. Hij is ook de leider van
het leger. Dat de macht van de familie Kim erg groot is,
zie je bijvoorbeeld aan de jaartelling in Noord-Korea.
Die begint op 15 april 1912, de geboortedag van Kim
Jong-uns grootvader. Hij was de stichter van Noord-Korea.
Wie openlijk kritiek heeft op de leiding van het land, komt
in een gevangenkamp terecht, waar de levensomstandigheden heel slecht zijn. Noord-Korea is een dictatuur.
Zuid-Korea is een constitutionele presidentiële republiek.
Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor de Koreaanse
Tweede Kamer. Er zijn vijf partijen die de zetels verdelen, maar grote bedrijven hebben ook veel invloed op de
keuzes die er in het land worden gemaakt. Om de vijf
jaar zijn er presidentsverkiezingen.

Opdracht 4
Lees tekst 8 en vul daarna schema 9 in.
Opdracht 5
Gebruik de atlas.
Gebruik schema 10.
a Er zijn veel verschillen tussen Noord- en Zuid-Korea.
Gebruik Statistiek: Wereld achter in de atlas om
schema 10 in te vullen.
b Gebruik Statistiek: Europa. Omcirkel het juiste antwoord:
Het Bruto Nationaal Product van Zuid-Korea is vergelijkbaar met dat van Turkije / Polen / Italië / Nederland /
Zwitserland.
c Vergelijk Nederland met Korea en omcirkel het juiste
antwoord:
Het politieke systeem in Nederland is een parlementaire
democratie / dictatuur. Het economische systeem in
Nederland is een planeconomie / vrijemarkteconomie.
Bekijk foto 11 en 12.
d Hoe kun je aan de afbeelding van Kim Jong-un zien dat
hij een dictator is?
e Hoe kun je aan de foto van de Zuid-Koreaanse president
zien dat zij een ander soort leider is?

Schema 9

Politiek systeem

Economisch systeem

Kenmerken van het economisch systeem

Noord-Korea
Zuid-Korea
Schema 10

Inwoners in
miljoenen

Inwoners
per km2

Zuigelingensterfte
per 1000 geboorten

Levensverwachting in Bruto Nationaal Product
jaren bij de geboorte
per inwoner in euro

Noord-Korea
Zuid-Korea
Foto 11

Kim Jong-un zwaait naar zijn volk

Foto 12 In mei 2013 bezocht de Zuid-Koreaanse president
Park Geun-hye president Obama in Washington

De Geokrant 74

8

Lesbrief

Korea in het nieuws

Tekst 13

De Koreaanse Oorlog
Korea was eeuwenlang een land met een eigen koning.
Pas in 1910 werd het een kolonie van Japan. De Japanners
probeerden Korea Japans te maken, bijvoorbeeld door de
Koreaanse taal te verbieden en Koreaanse monumenten te
vernietigen. Daardoor nam het verzet tegen Japan toe.
Nadat de Tweede Wereldoorlog in Azië was geëindigd
met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, werd
Korea weer een onafhankelijk land. Omdat het land al
35 jaar geen regering had gehad, besloten de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten dat ze elk een stuk
van het land zouden besturen. Na vijf jaar zouden de
beide delen worden samengevoegd. Maar de Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten werden het niet eens over hoe de
nieuwe Koreaanse regering er uit moest komen te zien.
Daarom trokken ze zich terug.
Veel mensen wilden toch één Korea. Langs de grens,
een rechte lijn langs de breedtegraad van 38 graden N.B.,
waren soms gevechten. In de zomer van 1950 staken
Noord-Koreaanse soldaten met tanks de grens over.
Een paar dagen later bezetten ze de hoofdstad Seoul en
twee maanden later hadden ze bijna heel Zuid-Korea
bezet.

Foto 14

De Amerikanen, die fel tegen het communisme van de
Sovjet-Unie en Noord-Korea waren, schoten de ZuidKoreanen te hulp, samen met vijftien andere leden van
de Verenigde Naties. Er vochten ook Nederlandse
soldaten mee. Noord-Korea kreeg hulp van de Sovjet-Unie
en China. De wereldwijde vijandschap tussen de landen
met een vrijemarkteconomie en de communistische
landen heet de Koude Oorlog. Maar in Korea was de
oorlog niet koud! Het was een gruwelijke oorlog die twee
miljoen burgers en militairen het leven kostte. Van de
bijna 5000 Nederlandse soldaten die in Korea vochten,
kwamen er 125 om. De meesten van hen zijn op speciale
erebegraafplaatsen in Zuid-Korea begraven.
Op 27 juli 1953 sloten Noord-Korea, China en de Verenigde Naties een wapenstilstand. Een vredesverdrag is
nooit getekend! De grens tussen Noord- en Zuid-Korea
werd een vier kilometer brede zone met hoge hekken.
Het is nog steeds een van de zwaarst bewaakte grenzen
ter wereld.
De Koude Oorlog eindigde toen in 1991 de Sovjet-Unie uit
elkaar viel. Het nieuwe Rusland werd ook een vrijemarkteconomie. In andere landen verwaterde het communisme. Noord-Korea is het laatste communistische land ter
wereld.

De grens tussen Noord- en Zuid-Korea
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Foto 15 Guenjeongjeon, de troonzaal van het belangrijkste
paleis van Korea. Dit is een van de weinige gebouwen
die de Japanners tijdens de bezetting lieten staan

■

■

Opdracht 6
Lees tekst 13.
Bekijk foto 15.
a In het gebouw op foto 15 stond de troon waar de
Koreaanse koningen hun gasten ontvingen. Bedenk
waarom de Japanners de meeste van dit soort gebouwen hebben vernield toen ze Korea bezetten.
Bekijk foto 14.
b Noem drie dingen waaraan je kunt zien dat deze grens
zwaar bewaakt is.
c Noord-Korea heeft op verschillende plekken tunnels
onder de grens door gegraven naar Zuid-Korea. Bedenk
waarom Noord-Korea dat heeft gedaan.
Tekst 16

Wederopbouw
Na de Koreaanse Oorlog waren beide landen verwoest.
Steden, industrie en wegen moesten opnieuw worden
opgebouwd. Het noorden kreeg daarbij hulp van de communistische buren China en de Sovjet-Unie. De economie
groeide daardoor flink. Toen Noord-Korea zich begon af
te keren van de twee buurlanden, vertraagde de groei
van de economie. Tot 1976 was het noorden nog rijker
dan het zuiden, maar daarna raakte het economisch
steeds verder achterop. Na de val van het communisme
in de Sovjet-Unie bleef alleen China als bondgenoot en
handelspartner over.
In Zuid-Korea was men het er niet over eens hoe het land
moest worden opgebouwd. Acht jaar na de oorlog greep
het leger de macht. De legerleider Park Chung-hee stelde
een economisch plan op. Dat plan was erg succesvol.
Het was gebaseerd op enkele belangrijke punten:
■
Landhervorming: De boeren waren arm. Park hielp de
plattelandsbevolking door ze te laten samenwerken.
Hij gaf dorpsbewoners bijvoorbeeld een zak cement
met de opdracht er iets voor het dorp mee te doen,
bijvoorbeeld een brug of een weg bouwen.
Als mensen het niet voor hun eigen huis gebruikten,
kregen ze het volgende jaar meer bouwmaterialen om
samen te gebruiken. Door deze samenwerking van
De Geokrant 74

■

mensen op het platteland, groeide de productie van
de landbouw sterk.
Herbossing: In de bergen werd veel nieuw bos aangeplant. Tijdens de oorlog was veel bos omgekapt
voor brandhout.
Opbouw van de industrie: Met geld dat Park leende
uit de Verenigde Staten en Japan, de vroegere vijand,
werden fabrieken gebouwd. Die fabrieken leverden
basisproducten voor binnenlands gebruik, zoals
cement, staal en kunstmest. Er werden ook consumptiegoederen gemaakt. Die werden vooral verkocht
aan het buitenland. Met die export van bijvoorbeeld
kleding, verdiende Zuid-Korea geld terug om de leningen af te betalen. Een van de eerste exportproducten
waren pruiken van mensenhaar!
Bij de opbouw van de industrie speelde de overheid
een belangrijke rol. Er was een superministerie van
planning dat familiebedrijven hielp om de economie
op te bouwen. De overheid beschermde de bedrijven
door het aantal stakingen te beperken. Deze familiebedrijven, chaebols, groeiden uit tot de grote bekende
bedrijven als Hyundai, LG en Samsung.
Onderwijs: Bijna 600 jaar geleden vond een Koreaanse koning het al belangrijk dat het volk kon lezen en
schrijven. Daarom bedacht hij een schrift dat heel
eenvoudig is. Het Koreaanse alfabet bestaat uit
24 letters die logisch bij elkaar passen. Dat Koreanen
de meeste tekens per seconde kunnen sms’en heeft
dus niet te maken met de grote aantallen telefoons
die Samsung maakt, maar met het eenvoudige
alfabet! Toch was na de oorlog een groot deel van de
bevolking nog analfabeet. De nieuwe regering was
ervan overtuigd dat onderwijs belangrijk was om
goed functionerende bedrijven te krijgen.
Nog steeds geeft de Zuid-Koreaanse overheid veel
geld uit aan onderwijs. Ongeveer 20% van de rijks
uitgaven gaat naar het onderwijs, in Nederland is
dat 12%. In internationale vergelijkingen presteren
Koreaanse leerlingen altijd heel goed. In het onderwijs is behalve kennis ook het leren oplossen van
problemen een belangrijk onderwerp.

Opdracht 7
Lees tekst 16.
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?
1 Noord-Korea werd bij de wederopbouw gesteund door
China en de Verenigde Staten. waar / niet waar
2 Zuid-Korea heeft sinds de Koreaanse Oorlog een economische voorsprong op Noord-Korea gehad. waar / niet waar
3 Chaebols zijn familiebedrijven die vroeger door de overheid werden gesteund. waar / niet waar
4 Bij de wederopbouw legde Zuid-Korea de nadruk op de
ontwikkeling van de landbouw. waar / niet waar
5 Het Koreaanse alfabet is makkelijker om te leren dan het
Chinese of Japanse. waar / niet waar
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Opdracht 8
Gebruik nog eens tekst 16.
a Leg uit waarom het project van Park om mensen in
dorpen te laten samenwerken de opbrengst van de landbouw sterk verhoogde.
b Sommige critici vinden het samenwerkingsproject van
Park op het platteland communistisch. In hoeverre ben
je het daarmee eens?
c Leg uit waarom pruiken een goed exportproduct waren,
als je let op de kosten van grondstoffen, arbeidsloon en
opbrengsten.
d De Koreaanse overheid zorgde in die tijd vooral voor
basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en
universiteiten. Er werd niet veel geïnvesteerd in scholen
voor beroepsonderwijs. Bedenk waarom de overheid
toen weinig geld stak in technische scholen.
Foto 17 Examenstress! Hoge cijfers op examens zijn heel belangrijk om tot een goede universiteit te worden toegelaten

Tekst 18

De toekomst

Het hoge onderwijsniveau heeft ervoor gezorgd dat de
lonen in Zuid-Korea sterk zijn gestegen. Voor veel productiewerk zijn de Koreaanse lonen te hoog. De telefoons
van Samsung worden grotendeels niet meer in Korea
gemaakt, maar in China en Vietnam. In de autofabrieken
van Hyundai in Ulsan hebben robots een deel van het
werk overgenomen. Een auto maken kost nog maar 6 uur.
De fabriek ligt direct aan de haven, zodat de auto’s gemakkelijk kunnen worden geëxporteerd, maar modellen
voor de Europese markt worden in Tsjechië gemaakt.
Wat wel in Korea gebeurt, is het onderzoek naar de
verbetering van producten.

de steden, waar woonruimte ook nog eens erg duur is.
In Seoul is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw minder dan 1. De natuurlijke bevolkingsgroei is daardoor erg
laag. Omdat dertig jaar geleden het geboortecijfer veel
hoger was, zijn er nu vrij veel jonge vrouwen en groeit de
bevolking nog tot 2030. De verwachting is dat de omvang
van de bevolking in Zuid-Korea over tien jaar flink begint
te dalen. Het aantal ouderen neemt dan juist sterk toe.

Er zijn nu zo veel hoogopgeleiden dat er een tekort is aan
banen voor de afgestudeerden, maar er is een tekort aan
lagergeschoolden. Korea heeft vrij weinig immigranten.
Ongeveer 3% van de bevolking is niet in Korea geboren.
De grootste groep daarvan komt uit China, maar er zijn
ook ruim 100.000 Amerikaanse soldaten bij. Voor nietKoreanen is het niet gemakkelijk om in Korea te wonen
en te werken. Veel Koreanen vinden hun Koreaanse
identiteit erg belangrijk. Het is daarom niet de verwachting dat het sterfteoverschot van de komende jaren zal
worden aangevuld met immigranten uit lagelonenlanden.

Opdracht 9
Lees tekst 18.
Bekijk foto 17.
Bekijk foto 19.
a Bij welke alinea van tekst 18 past het begrip arbeidsproductiviteit? Schrijf dit woord boven die alinea.
b Wat gebeurt er met de arbeidsproductiviteit in Korea?
c Bij welke alinea van tekst 18 past het begrip ontgroening? Schrijf dat woord boven die alinea.
d Wat is het grote probleem van ontgroening voor de toekomst van Korea?
e Bij welke alinea van tekst 18 past het begrip discriminatie? Schrijf dat woord boven die alinea.
f Waarom kan het een probleem zijn dat Koreanen niet
erg openstaan voor het opnemen van immigranten in
hun samenleving?
Foto 19 In Ulsan worden per jaar meer dan 1,5 miljoen Hyundais
per jaar gemaakt. In 2011 maakte Hyundai buiten Korea
al 2,2 miljoen auto’s.

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is voor
leerlingen gratis of goedkoop, maar universiteiten zijn
verhoudingsgewijs erg duur. Omdat een goede opleiding
een betere kans op werk betekent, willen veel leerlingen
naar de universiteit. Dat kan een oorzaak zijn van het feit
dat ouders weinig kinderen nemen. Dat geldt vooral voor

De Geokrant 74

11

De Geokrant 74

Opdracht 11
Lees nog eens tekst 20.
Bekijk figuur 21.
a De bevolking van Noord-Korea is lager opgeleid dan die
van Zuid-Korea. Waarvoor zou het samengaan van de
beide Korea’s een oplossing kunnen zijn?
b Bedenk wat er met de machthebbers in Noord-Korea
gebeurt als de grenzen tussen Noord- en Zuid-Korea
verder opengaan en er meer contacten tussen mensen
uit beide landen ontstaan.
c Ben je het eens met de conclusie in tekst 20 dat het
samengaan van Noord- en Zuid-Korea op korte termijn
niet waarschijnlijk is? Leg je antwoord uit.
Figuur 21

Bevolkingsgroei Noord- en Zuid-Korea.
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Terwijl het zuiden zeer veel internationale contacten
heeft, raakt Noord-Korea steeds verder geïsoleerd. Een
industriegebied met Zuid-Koreaanse bedrijven bij de stad
Kaesong, waar 50.000 Noord-Koreanen werkten, werd
in april 2013 gesloten. De lonen waren er erg laag, maar
voor Noord-Korea was het gebied een belangrijke inkomstenbron. Op 14 augustus tekenden de beide landen
weer een verdrag over de opening van de bedrijven.
Noord-Korea handelt vooral met China, het exporteert
grondstoffen en kleding en het importeert voedingsmiddelen. Waarschijnlijk verkoopt Noord-Korea ook raketten aan
landen als Iran, maar daar zijn geen officiële cijfers over.
De rest van de wereld maakt zich zorgen over de NoordKoreaanse wapenindustrie. Het land heeft kernwapens
en kan die volgens deskundigen binnenkort ook met
raketten afvuren. Vooral de Verenigde Staten zijn daar
erg boos over. Die boosheid is voor Kim Jong-un, de
leider van het land, een bewijs dat de wapens nodig zijn.
Amerika is de vijand! Hij vertelt zijn volk dat het trots
moet zijn op die wapens, ook al gaat dat ten koste van
de welvaart en het welzijn van het volk. Dat lukt goed.
Zijn partij, de enige in het land, heeft drie miljoen leden.
Daarnaast steunt het leger van 1,2 miljoen soldaten de
leider. De kans dat de machthebbers worden verdreven,
is daarom klein. Ongeveer 200.000 mensen die wel protesteerden, zitten in gevangenkampen.
De laatste tijd zoekt China meer contact met Zuid-Korea.
De Chinezen willen niet dat Noord-Korea kernwapens
heeft. De kans op een nieuwe oorlog is trouwens niet
heel groot. Noord-Korea zou snel verslagen worden door
het moderne Zuid-Koreaanse leger, dat geholpen zou
worden door de Verenigde Staten. Dat weet Kim Jong-un
ook.
Maar de kans dat Noord en Zuid binnenkort weer worden
samengevoegd tot één land is ook niet heel groot.
Sommige mensen zeggen dat China en Japan in een
verenigd Korea als buurman een economische bedreiging
zien. Bovendien zien veel jongere Zuid-Koreanen het ook
niet zitten. Als de landen worden herenigd, zal ZuidKorea veel moeten betalen om Noord-Korea te ontwikkelen. De jongeren kennen hun familieleden aan de andere
kant van de grens niet, en ze voelen zich niet verbonden
met de Noord-Koreanen. Ze hebben ze namelijk nog nooit
gezien of gesproken.

Opdracht 10
Lees tekst 20.
Gebruik nog eens kaart 2.
a In Kaesong werken ongeveer 50.000 Noord-Koreanen.
Bekijk de ligging van de plaats op kaart 2. Waarom is
juist Kaesong gekozen als locatie voor het samen
werkingsproject?
b De lonen in Kaesong worden door de Zuid-Koreaanse
bedrijven aan de Noord-Koreaanse overheid betaald.
Die betaalt dan weer de arbeiders. Waarom denk je dat
dit op deze manier is geregeld?
c Wat is het belangrijkste element in de onafhankelijkheid
van Noord-Korea?
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Tekst 20

