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Den Demokratiska Folkrepubliken Korea 

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea – i dagligt tal Nordkorea – är en av världens mest 
isolerade länder.  En otrolig personlighetskult  har byggts upp runt landets grundare Kim Il 
Sung och dennes son och efterträdare Kim Jong Il. Den officiella propagandan kallar dem 
”den  Store  Ledaren”  respektive  ”den  Käre  Ledaren”,  och  de  tillskrivs  rent  övernaturliga 
förmågor. Efter sin död upphöjdes Kim Il Sung till ”Evig President”, vilket gör Nordkorea till 
världens enda officiella nekrokrati. Enligt propagandan är han inte död, utan vilar endast i sitt 
mausoleum i väntan på att hans folk återigen behöver honom. 

Nordkorea brukar  kallas  för en kommunistisk stat,  och den upprättades  mycket  riktigt  på 
marxist-leninistiska principer. Alla referenser till socialism och kommunism har dock gradvist 
försvunnit  ur  landets  konstitution,  och  den  statsbärande  ideologin  är  numera  Juche  –  en 
blandning  av  stalinism,  koreansk  nationalism och  konfucianism  skapad  av  Kim Il  Sung. 
Ensamt  bland  världens  socialistiska  stater  har  Nordkorea  upphöjt  militären,  snarare  än 
arbetarna eller bönderna, till revolutionsbärande klass.

Nationen upprättades 1948 på den del av koreanska halvön som ockuperades av sovjetiska 
trupper efter andra världskriget. 1950 invaderade nordkoreanska trupper Sydkorea i ett försök 
att återförena halvön med våld, och startade vad som i väst är känt som Koreakriget. Efter att 
en  FN-ledd motinvasion  slagits  tillbaka  avstannade kriget  precis  där  det  börjat  –  gränsen 
mellan de två staterna förblev längs den 38e breddgraden. Formellt pågår kriget än idag – ett 
vapenstillestånd  slöts  1953,  men  något  officiellt  fredsfördrag  har  aldrig  slutits.  En 
demilitariserad  zon  skiljer  nord  från  syd,  och  på  ömse  sidor  står  tiotusentals  soldater, 
stridsvagnar och artilleripjäser redo.

I internationella sammanhang anses Nordkorea vara fullständigt oberäkneligt, och landet gör 
ofta  bisarra  diplomatiska  utspel  och  militära  provokationer  som verkar  sakna  uppenbara 
syften. Ekonomiskt och politiskt är landet nästan fullständigt isolerat från omvärlden – endast 
Kina  kan  möjligtvis  räknas  som  en  ovillig  allierad  –  och  det  nordkoreanska 
kärnvapenprogrammet  är  ett  av  de  få  saker  som  nationen  kan  använda  som 
förhandlingsmedel. Denna ensamma, svältande och paranoida nation framstår på samma gång 
som en överdriven parodi på stalinistiskt förtryck – och som en mörk och livsfarlig tragedi.



Bakgrund

24 Maj 2010
Nordkorea  bryter  alla  diplomatiska  kontakter  med  Sydkorea,  och  stänger  ner  det 
sydkoreanska kontoret i Kaesong industriregion – en särskilda ekonomisk zon i Nordkorea 
där sydkoreanska företag har upprättat fabriker. Produktion och export från regionen fortgår 
dock.

15 September 2010
All export från Kaesong upphör utan förklaring.

27 November 2010
Samtliga  hamnar  på  Nordkoreas  östkust  stängs  för  utländska  handelsfartyg.  Nampho  på 
västkusten förblir öppen.

1 December 2010
Samtliga  utländska  flyg  till  Sunan  International  Airport  (Nordkoreas  enda  internationella 
flygplats) nekas landningstillstånd. Ankommande flyg omdirigeras till kinesiska flygplatser. 
Det är dock fortfarande möjligt att flyga in och ut ur landet via Air Koryo, det nordkoreanska 
statliga flygbolaget.

6 - 18 December 2010
Över en tvåveckorsperiod stänger Nordkorea systematiskt ner samtliga utländska ambassader 
och konsulat i landet, med undantag för de kinesiska och ryska. Stora delar av den utländska 
ambassadpersonalen  tvångsevakueras  av  arméenheter  och  sätts  på  flyg  till  Peking. 
Nordkoreanska diplomater i andra länder är ovilliga eller oförmögna att förklara varför.

29 Januari 2011
Nordkorea stänger ner de kinesiska och ryska kontoren i den särskilda ekonomiska zonen 
Rajin-Sonbong.

2 Februari 2011
Nordkorea  stänger  gränsövergången  vid  Khasan,  nationens  enda  landförbindelse  med 
Ryssland.

4 Februari 2011
Nampho hamn stängs för utländska fartyg. Nordkoreanska trupper spärrar av den kinesisk-
koreanska  vänskapsbron  vid  Dandong  och  därmed  samtliga  förbindelser  med  Kina. 
Nordkorea är nu totalt ekonomiskt isolerat från omvärlden.

8 Februari 2011
Samtliga flyg in och ut ur landet ställs in. Ett tiotal Air Kyoro-flyg finner sig strandsatta på 
flygplatser runt om i världen. Det är nu omöjligt för utlänningar att ta sig in i Nordkorea.

19 Februari 2011
Ryska myndigheter meddelar i ett officiellt uttalande att de saknar kontakt med sin ambassad i 
Pyongyang sedan en tid tillbaka, och att de kommer att ”vidta åtgärder” om inte Nordkorea 
snarast återupprättar kommunikationen. 

24 Februari 2011
Anonyma källor inom det kinesiska utrikesdepartementet citeras i västerländsk press, där de 
uppger att även Kina har saknat kontakt med sin ambassad i Pyongyang en längre tid.



11 Mars 2011
Militär underrättelse visar på stora truppförflyttningar inom Nordkorea. Militära förband från 
hela landet lämnar sina posteringar och dras tillbaka mot Pyongyang-området. USA svarar 
med att sätta sina trupper i Sydkorea i larmberedskap, och den sydkoreanska armén påbörjar 
en  delvis  mobilisering.  Inom 48 timmar  har  Kina  och Ryssland  svarat  med  motsvarande 
åtgärder längs ländernas respektive gränser mot Nordkorea.

14 Mars 2011
FN:s säkerhetsråd kallas till ett extraordinärt möte med anledning av läget på den koreanska 
halvön, och rådet kräver den nordkoreanska delegationens närvaro. Man är tvungen att skicka 
vakter för att handgripligen eskortera den nordkoreanske representanten till mötet. Väl där 
visar sig denne fullständigt oförmögen att förklara sin nations agerande.

20 Mars 2011
De  nordkoreanska  soldaterna  vid  Panmunjeom  –  det  gemensamma  vaktområdet  i  den 
demilitariserade zonen som de delar med Sydkorea – gör helt om och lämnar sina poster. 
Ingen avlösning dyker någonsin upp.

23 Mars 2011
Den sista  officiella  kommunikén  från  Pyongyang-regimen  sänds ut  över  radio.  Det  är  en 
knappt sammanhängande hyllning till den Älskade Ledaren och det eviga koreanska folket.

21 April 2011
Nu.



SONG HAE CHAN

49 år

Sydkoreas representant samt
expeditionsledare, UNEDPRK

Du arbetar som diplomat vid Sydkoreas utrikesdepartement, och har blivit utsedd att 
leda FN:s expedition till Nordkorea (UNEDPRK). Expeditionen består av civila och 
militärer  av  olika  nationaliteter,  vilket  gör  befälskedjan långt  ifrån  självklar.  Du 
inser  att  du  kan  behöva  hävda  din  auktoritet  för  att  se  till  att  order  följs  och 
expeditionen utför sin  uppgift.  Du får heller  inte låta dig köras över av Carlin  – 
amerikanen får komma ihåg att han bara är vice expeditionsledare. 

Du vet att utgången av expeditionen är viktig för din vidare karriär, och tänker inte 
acceptera  några  motgångar.  En  skyddsstyrka  under  kapten  Yoon  ingår  i 
expeditionen, men de har strikta order att inte provocera nordkoreanerna och får 
inte använda annat än ett minimum av våld.



ROBERT CARLIN

56 år

USA:s representant samt vice
expeditionsledare, UNEDPRK

Du är  attaché  vid  den  amerikanska  ambassaden  i  Seoul,  och  är  utsedd  till  vice 
expeditionsledare för FN:s expedition till Nordkorea (UNEDPRK). Du är även USA:s 
officiella representant, så det vilar på dig att nationen och omvärlden får klarhet i 
exakt vad som skett i Nordkorea. Expeditionsledaren Song verkar inte i dina ögon 
vara erfaren nog för det ansvar han har fått. Du förstår att han innehar positionen 
endast därför att Ryssland och Kina aldrig hade accepterat en USA-ledd expedition, 
men du kan trots det bli tvungen att kliva in och ta kommandot om Song inte kan 
hantera situationen.

Pentagon hoppas uppenbarligen på minsta ursäkt för att få lov att rulla med väpnade 
styrkor över den demilitariserade zonen, så du måste under alla omständigheter se 
till att expeditionen inte förvandlas till någon skjutglad invasionspatrull. Militärerna 
måste hållas på mattan. 



VADIM ISKAROV

52 år

Rysslands representant, UNEDPRK

Du är normalt attaché vid den ryska ambassaden i Seoul, och har blivit utsedd att 
representera  ryska intressen vid  FN:s  expedition  till  Nordkorea  (UNEDPRK).  Din 
uppgift är i första hand att ta reda på exakt vad som skett i Nordkorea, och avgöra 
ifall det utgör något hot mot Ryssland. Det skulle inte förvåna dig om amerikanerna 
eller kineserna passar på att utnyttja situationen om de kan, så du får vara försiktig 
med  hur  mycket  information  du  delar  med  dig  av.  Sedan  vet  ingen  heller  vad 
myndigheterna  i  Pyongyang  har  tagit  sig  till,  så  eventuella  nordkoreaner  bör 
behandlas med största försiktighet. Ta inga onödiga risker och lita inte på någon, så 
ska du nog klara av det här.

Du bär en revolver dold i ett axelhölster.



HAN LIU

37 år

Kinas representant, UNEDPRK

Du har skickats som specialsändebud från det kinesiska utrikesdepartementet för att 
representera  Kina  i  FN:s  expedition  till  Nordkorea  (UNEDPRK).   Situationen  är 
känslig, och det kommer att krävas diplomati och fingertoppskänsla för att hantera 
den. Du förstår att ryssarna, amerikanerna och sydkoreanerna av uppenbara skäl är 
nervösa över utvecklingen, och kanske också en smula skjutglada. Du måste göra 
ditt yttersta för att se till att expeditionen inte orsakar några incidenter, att de olika 
nationaliteterna  samarbetar…och  kanske  hålla  ett  extra  öga  på  de  andra 
medlemmarna. Det är inte otänkbart att Ryssland, USA eller Sydkorea ligger bakom 
vad som än hänt i den Demokratiska Folkrepubliken. 

Det kommer att ligga på dig att tillvarata eventuella nordkoreanska intressen, och se 
till att expeditionen inte drar några förhastade slutsatser.



CHATERINE MILLS

41 år

Major, USFK:s representant, UNEDPRK

Du arbetar normalt som major vid 2nd Infantry Division, United States Forces Korea 
(USFK),  med  bas  i  Seoul.  Du  har  blivit  utsedd  att  representera  USFK  i  FN:s 
expedition till Nordkorea (UNEDPRK). Det är underförstått att din uppgift i första 
hand är att avgöra om det föreligger något militärt hot mot USA eller dess allierade. 
Nordkorea är en fullständigt oförutsägbar stat och ni har ingen aning om vad som 
hänt norr om den demilitariserade zonen, så du anser att en ”skjut först, fråga sen”-
mentalitet är att föredra framför överdriven försiktighet. 

Du är inte så imponerad av det faktum att expeditionens skyddsstyrka består av 
värnpliktiga från den reguljära koreanska armén – de är helt enkelt inte tillräckligt 
professionella.  Du  hade  föredragit  trupper  från  KATUSA (koreanska  stödförband 
under amerikanskt befäl), eller ännu hellre trupper ur USFK.

Du har en automatpistol i benhölster.



YOON TAE SUNG

38 år

Kapten, befälhavare för skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är normalt kapten vid 19e infanteriregementet, 3e armén, och har blivit utsedd 
att leda den grupp soldater som ansvarar för säkerheten under FN-expeditionen till 
Nordkorea  (UNEDPRK).  Till  ditt  förfogande  har  du  en  skytteomgång  –  en  halv 
normal infanterigrupp – utan några tunga vapen, och expeditionens fordon är civila 
utan  något  som  helst  splitter-  eller  minskydd.  Det  är  helt  uppenbart  att  ni  är 
fullständigt chanslösa om ni stöter på något mer hotfullt än civilister med pinnar. 
Men  order  är  order.  Du  får  lösa  uppgiften  efter  bästa  förmåga  och  se  till  att 
soldaternas moral inte sviktar – även om det innebär att du måste ljuga för dem. 

Expeditionsledaren är omedveten om att du har lyckats få med dig ett granatgevär 
och en medeltung kulspruta bak i ena bilen, och blir läget skarpt kommer du att 
skjuta först och ställa frågor sen.

Dina soldater är indelade i två stridspar – Hong och Ban i 1a, Lee och Ahn i 2a.

Du är beväpnad med en automatkarbin, och har en automatpistol i benhölster.



KIM NAK-HOON

21 år

Sergeant, gruppchef för skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är värnpliktig sergeant vid 19e infanteriregementet, 3e armén, och är nominellt 
gruppchef  för  den  grupp  soldater  som  ansvarar  för  säkerheten  under  FN-
expeditionen till Nordkorea (UNEDPRK). Din grupp på fem man lyder dock direkt 
under kapten Yoon, så din roll är på sin höjd att se till att kaptenens order efterföljs. 
Även om UNEDPRK i teorin leds av expeditionsledarna Song och Carlin så står din 
och gruppens lojalitet till  kaptenen, och du kommer inte att ta några order från 
civilister – för att inte tala om utlänningar.

Tvärt emot order har du och kaptenen gömt undan understödsvapen i form av en 
kulspruta och ett granatgevär bak i ett av expeditionsfordonen.

Dina soldater är indelade i två stridspar – Hong och Ban i 1a, Lee och Ahn i 2a.

Du är personligen beväpnad med en automatkarbin.



BAN WAN-JU

19 år

Soldat, medlem av skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är  värnpliktig  soldat  vid  19e infanteriregementet,  3e armén, och ingår  i  den 
grupp soldater som ansvarar för säkerheten under FN-expeditionen till  Nordkorea 
(UNEDPRK). Sergeant Kim är din gruppchef. Du vet inte vad som väntar på andra 
sidan  den  demilitariserade  zonen,  men  ser  fram  emot  möjligheten  att  få  visa 
soldaterna från norr vad du och dina kamrater går för. Du hyser tilltro till kapten 
Yoon och din grupp, men anser att expeditionen borde ha letts av militären istället 
för civilister. 

Du är stridsparskamrat med Hong.

Du är beväpnad med en automatkarbin.



LEE YEONG SEOK

19 år

Soldat, medlem av skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är  värnpliktig  soldat  vid  19e infanteriregementet,  3e armén, och ingår  i  den 
grupp soldater som ansvarar för säkerheten under FN-expeditionen till  Nordkorea 
(UNEDPRK). Sergeant Kim är din gruppchef. Du är förvisso lojal mot din grupp, 
men du gillar inte armén och du tycker att det känns mycket obehagligt att skickas 
över gränsen in i Nordkorea. Du är också tveksam till om ni överhuvudtaget kan göra 
någon nytta om saker hettar till,  då ni i  praktiken är fem soldater mot hela den 
nordkoreanska armén.

Du är stridsparskamrat med Ahn.

Du är beväpnad med en automatkarbin.



AHN JI-SUNG

18 år

Soldat, medlem av skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är  värnpliktig  soldat  vid  19e infanteriregementet,  3e armén, och ingår  i  den 
grupp soldater som ansvarar för säkerheten under FN-expeditionen till  Nordkorea 
(UNEDPRK). Sergeant Kim är din gruppchef. Den här expeditionen oroar dig, men 
du fokuserar på att bara lyda order och lösa uppgiften så att ni kan åka tillbaka hem 
så snart som möjligt. Dock är du rädd att de civila expeditionsledarna ska röra till 
det och låta saker dra ut på tiden.

Du är stridsparskamrat med Lee.

Du är beväpnad med en automatkarbin.



HONG IL KWON

19 år

Soldat, medlem av skyddsstyrkan, 
UNEDPRK

Du är  värnpliktig  soldat  vid  19e infanteriregementet,  3e armén, och ingår  i  den 
grupp soldater som ansvarar för säkerheten under FN-expeditionen till  Nordkorea 
(UNEDPRK). Sergeant Kim är din gruppchef. Det känns nervöst att behöva bege sig 
in i Nordkorea, men du försöker skämta bort det och försöker peppa upp dig själv 
och dina gruppkamrater.  Kapten Yoon verkar orolig, men du intalar dig själv att det 
säkert bara beror på att han tar uppgiften på sånt allvar.

Du är stridsparskamrat med Ban.

Du är beväpnad med en automatkarbin.






