
SvD torsdag 31 juli 200822  UTRIKES | SPECIAL

Spana på Nordkorea lockar   turister i Kinas egna Korea

YANBIAN Det nordkoreanska 
skyttevärnet är bara någon meter 
bort. Därinne ligger två av dikta-
torn Kim Jong Ils soldater med 
sina vapen och tittar på oss. Plöts-
ligt reser sig en av dem med en 
kikare för ögonen. Jag försöker 
fånga honom på bild men båten 
vi sitter i rör sig för fort för att  
det ska bli skarpt. Xu Rongmao, 
etnisk korean men medborgare 
i Kina, skrattar åt ett skämt från 
en av kompisarna. Hon bjuder på 
körsbär. 

Jag är ute på en märklig båt-
färd på Tumenfloden som utgör 
gräns mellan Kina och Nord-
korea. Till vänster ligger ett av 
världens fattigaste och mest slut-
na länder som just nu genomlider 
ännu en period av massiv svält. 
Ett land som lägger en tredjedel 
av sin BNP på militären och där 
sex av tio barn lider av under-

näring. Där alla tv-apparater är 
låsta för att enbart visa statlig 
propaganda och ledaren Kim 
Jong Il är en levande gud. Till hö-
ger ligger det ekonomiska und-
rets Kina, världens kanske star-
kast växande ekonomi. Kinesisk 
popmusik och reggae dunkar 
från de små restaurangerna och 
shoppingcentren i gränsstaden 
Tumen, musiken når soldaterna i 
skyttevärnet och bort till bönder-
na i det kollektiva jordbruket Na-
nyangsi som man kan se genom 
en stor kikare uppe vid turistcen-
tret. Mellan länderna finns ingen 
taggtråd och inga gränsmarke-
ringar. 

En manlig sydkoreansk turist  
i båten före min kastar ett paket 
med mat till soldaterna i skytte-
värnet. En omisskännlig gest av 
vänskap. De flesta turisterna 

kommer från Sydkorea. Ingen 
 annanstans kan de komma så här 
nära sina koreanska bröder  
i Nordkorea. 

– På helgerna kommer många 
hundra sydkoreaner hit för att 
titta på Nordkorea och slänga 
mat till soldaterna. Jag förstår det 
inte men det är bra för min fa-
miljs ekonomi, säger Dang  
Zhangyi, etnisk kines, som driver 
en liten restaurang i ett tält på 
flodens norra, kinesiska, strand. 

Alla vet att marken där på 
 andra sidan floden är förbjuden, 
soldaterna kan skjuta skarpt och 
gör det ibland. Dock främst på 
sina egna landsmän. På vintern 
är den frusna floden, och frihe-
ten i Kina, alltför lockande för tu-
sentals svältande nordkoreaner. 
De som lyckas ta sig över floden 
genom att fly under natten eller 
muta de likaledes hungriga gräns-

vakterna drabbas enligt en rap-
port från Human Rights Watch 
av allt från människohandel och 
prostitution till slavarbete på 
 kinesiska fabriker. 

Kinas officiella policy är att läm-
na tillbaka alla nordkoreanska 
flyktingar oberoende vilket straff 
de kommer att drabbas av i sitt 
hemland. Situationen lämnar 
flyktingarna, som diffust upp-
skattas till mellan 10 000 och 
300 000 stycken, i ett rättslöst 
 vakuum. Det behöver dock inte 
gå så illa. Lokala kinesiska myn-
digheter ser gärna mellan fing-
rarna. Och har flyktingarna riktig 
tur får de hjälp att ta sig vidare 
till tredje land av de etniska kore-
anerna i Kina. Tack vare sydkore-

anskt ekonomiskt inflytande har 
dessa en absolut unik ställning 
bland minoriteter i Kina. De har 
full tillgång till sitt språk och sin 
kultur och diskrimineras mini-
malt av myndigheterna.

Chin Kyung Kim hjälper mig att 
förstå koreanernas unika ställ-
ning i Kina. Han är en av alla syd-
koreanska affärsmän som har vi-
sioner för befolkningen i den här 
delen av Kina. Vid sidan om ett 
kommande universitet i Nord-
koreas huvudstad Pyongyang dri-
ver han också det privata elit-
universitet Yanbian University 
of Science and Technology  
i Yanji. 

Här måste även etniska kine-
ser lära sig det koreanska språket 
för att kunna följa med i under-
visningen. En policy som skulle 
vara fullständigt omöjlig i andra 
gränsområden som Tibet, Xin-
jiang eller Inre Mongoliet. Där 
får minoritetsfolken kämpa för 
att över huvud taget få använda 
sina egna språk i småskolan. 

I Yanji lyckas jag bara göra mig 
hjälpligt förstådd på kinesiska. 
Alla skyltar ska vara skrivna på 
både koreanska och kinesiska 
men ibland är det bara koreanska 
som gäller. Restaurangerna bju-
der på traditionell koreansk kim-
chi, starkt chilikryddad inlagd 
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SvD I YANBIANMINORITET MED FRIHET Yanbian är det tredje 
Korea. Här har koreanerna en alldeles unik 
ställning och en rikedom som överskuggar  
de lokala kinesiska ledarna. Men vid gränsen 
mot Nordkorea vilar skyttevärnen på stranden  
och den som korsar Tumenflodens stilla  
vatten riskerar livet. 

Längs strandpromenaden i staden Tumen säljs öl, godis och souvenirer. Musiken är hög. Den stora attraktionen är de stilla bergen på andra sidan  
floden, de som tillhör Nordkorea. Genom en kikare vid turistcentret kan man spana långt in i världens kanske mest slutna diktatur. 
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salladskål och hundsoppa, en 
koreansk delikatess. 

Yanji är huvudstad i den kore-
anska autonoma regionen Yan-
bian där även staden Tumen 
 ingår. 60 procent av de 400 000 
invånarna i staden är etniska  
koreaner. Historien, liksom i alla 
andra kinesiska gränsområden, 
är extremt komplicerad och om-
rådet kring Yanbian har de senas-
te 100 åren tillhört Japan, Sovjet, 
FN, Korea och Kina. På berget 
Changbai eller Paektusan, som 
i dag delas mellan Nordkorea och 
Kina, stod för 2 500 år sedan det 
koreanska folkets mytologiska 
vagga och vissa nationalistiska 
grupper i Sydkorea hävdar att 
hela området är en omistlig del av 
Korea den dag Nord- och Sydko-
rea återförenas. 

Oavsett utsikterna för att lyckas 
med en återförening av Korea, el-
ler för den delen en införlivning 
av Yanbian i ett sådant projekt, så 
är Yanbian en mycket speciell del 
av Kinas minoritetsområden. Här 
är det minoriteten, koreanerna, 
som har de finansiella musklerna 
och faktisk del av den politiska 
makten. I stället för att söka jobb 
i kinesiska storstäder som Peking 
och Shanghai åker Yanbians ung-
domar till Sydkorea. Där är löner-
na för enkelt arbete ofta tio gång-

er högre än i Kina och hemskick-
ade pengar från Sydkorea är den 
enskilt största inkomsten för hela 
regionen. Nästan inga pengar 
sparas och köpkraften i Yanbian 
har angetts som en av de högsta  
i hela Kina. 

Chin Kyung Kim, och flera av hans 
kollegor bland sydkoreanska 
 affärsmän, har historiska skäl för 
att hjälpa regionen. 

Jag får en stund med honom på 
det enorma kontoret vars väggar 
är tapetserade med utmärkelser, 
diplom och gåvor. Han reser fritt, 
och ofta, mellan sina projekt  
i USA, Sydkorea, Nordkorea och 
Kina. 

– Som 15-åring, 1950, gick jag 
med som sydkoreansk soldat  
i Koreakriget. 783 av vännerna  
i min bataljon dog och bara 17 

överlevde. Det var ett fruktans-
värt och långdraget blodbad och 
jag bestämde mig för att viga mitt 
liv åt att hjälpa Nordkorea och 
Kina, mina fiender i kriget, säger 
Chin Kyung Kim. 

Efter studier, en doktorsgrad  
i filosofi, och 18 år som affärsman 
i USA återvände han i början av 
1980-talet till regionen med gott 
om pengar. Visionen var att skapa 
ett universitet för morgondagens 
”asiatiska ledare”. Klasserna skul-
le vara små, studenterna leva 
nära sina lärare och undervis-
ningen hållas främst på engelska 
och koreanska. Bara de obligato-
riska politiska kurserna i marx-
ism-leninism och Maos tänkande 
ges i dag på kinesiska. 

Efter mycket byråkrati lycka-
des han 1992 öppna sitt lärosäte 
som i dag har en given plats på 

den prestigefyllda listan över  
Kinas 100 bästa universitet. Lä-
rarkåren är till 90 procent bestå-
ende av utlänningar, de flesta 
kristna missionärer från Syd-
korea och länder i väst, och samt-
liga av skolans examinerade stu-
denter har fått jobb. De flesta på 
stora internationella företag. 
Volkswagen, Nokia, Mercedes, 
General Motors. 

– Vi har en garanti på våra pro-
dukter, studenterna, om företa-
gen inte är nöjda med den levere-
rade varan kan de fritt få byta ut 
den mot en annan. Men dom är 
nöjda. 

I korridorerna på universite-
tet, som rymmer 1 300 studenter 
varav det absoluta flertalet är et-
niskt koreanska kineser, hänger 
permanenta utställningar; plan-

scher och hundratals utklädda 
dockor om koreansk kultur och 
traditioner. Matsalens utbud är 
strikt koreanskt. 

Jag frågar hur han lyckats skapa 
en så koreansk atmosfär i ett Kina 
där alla tendenser till splittrande 
av moderlandet betraktas med 
mycket stränga ögon av central-
regeringen. 

Chin Kyung Kim ler, han vill 
poängtera att hans studenter är 
kineser. Att han aldrig skulle kall-
la dem koreaner eller ens kinesis-
ka koreaner. Han betonar att den 
koreanska identiteten inte har 
någonting med nationalitet och 
politik att göra. 

– Vi har egen finansiering och 
väldigt bra kontakter. Och vi har 
visat att det går att lita på oss. Vi 
arbetar i full harmoni med Kina. 

RYSS-
LAND

NORD-
KOREA

Yanbian

K INA Yanji
Tumen Vladi-

vostok

Tumenflod
en

Japanska 
havet

100km

Paektusan

Status: Yanbian är en auto-
nom region i Jilin-provinsen.  
Storlek: 42 700 kvadrat-
kilometer (något mindre  
än Danmark). 
Befolkning: Mer än 2,2 
 miljoner. Etniska koreaner 
utgör omkring 38 procent. 
Historia: Historiskt har kon-
trollen över Yanbian växlat 
mellan Korea och Kina. Hela 

nordöstra Kina ockuperades 
av Japan mellan 1932 och 
1945. Yanbian blev en auto-
nom koreansk region i Kina 
1952. Koreanerna tillåts att 
utöva sin kultur men stop-
pas från alla tendenser till 
koreansk nationalism. Un-
der fotbolls-VM 2002, där 
Sydkorea blev fyra, stoppa-
des exempelvis tv:s sport-

sändningar i Yanbian efter-
som områdets koreaner 
blev alltför glada. Under  
Asian Winter Games i Chang-
chun 2007 höll det sydkore-
anska short-track laget upp 
en skylt på prispallen där 
det stod ”Paektusan tillhör 
Korea”, incidenten ledde till 
en diplomatisk kris mellan 
Sydkorea och Kina.  SVD

7 Fakta: Regionen Yanbian
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Nordkoreanska ungdomar vilar. Landet som syns genom kikaren kan nu vara på väg mot ännu 
en period av svält. I den förra, i mitten av 90-talet, kan upp till två miljoner människor ha dött.

Staden Yanji har kallats Kinas Seoul efter Sydkoreas huvudstad och har en stark  
koreansk prägel. De gamla lerhusen har dock bytts mot nya glas- och spegelfasader. 

Enorma reklamskyltar för nya 
kontokort på Xinxinggatan i Yanji.

Den sydkoreanske affärsmannen Chin Kyung Kim krigade mot Kina och 
Nordkorea i Koreakriget. Idag gör han allt för att hjälpa sina forna fiender. 

Toppen på vulkanen Paektusan ligger mitt på den känsliga gränsen mel-
lan Kina och Nordkorea. Berget är vackert – och politiskt omdebatterat. 


