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MiVdzynarodowa Konferencja Naukowa  

„Yonsei-Kim Dae-jung Forum on the World’s Future”  

po_`czona z obchodami 130. rocznicy za_obenia Uniwersytetu Yonsei 

Seul, 12 marca 2015 
 

Kwestia pokoju na dwiecie zdecydowanie naleby do jednego z najbardziej wabnych 

zagadniee polityki dwiatowej. Temu w_adnie tematowi w kontekdcie przysz_odci Pó_wyspu 

Koreaeskiego, rozwoju Chin, demokracji, rz`dów prawa, wrabliwodci spo_ecznej by_a 

podwiVcona miVdzynarodowa konferencja, która odby_a siV 12 marca 2015 r. w hali kon-

certowej Baekyang w Seulu.  

Wdród organizatorów konferencji naleby wymienig Uniwersytet Yonsei, jeden z naj-

starszych uniwersytetów w Korei Po_udniowej, za_obony w 1885 r. przez chrzedcijaeskich 

misjonarzy. Has_em przewodnim uniwersytetu jest zawo_anie „W duchu prawdy i wol-

nodci”. G_ównym celem tej uczelni jest kszta_cenie przysz_ych przywódców, st`d teb 

stanowi ona jeden z najwabniejszych odrodków naukowych tej czVdci Azji. Kolejnym 

organizatorem by_a biblioteka i muzeum prezydenta Kim Dae-junga1. Za_obona w 2003 r. 

przez by_ego prezydenta Republiki Korei, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, jest 

pierwsz` bibliotek` prezydenck` w Azji. Trzecim organizatorem konferencji by_ Instytut 

Studiów Pó_nocnokoreaeskich Yonsei, który zajmuje siV analiz` polityki KRL-D w za-

kresie podzia_u Korei, polityki zjednoczenia, pokoju i wspó_pracy gospodarczej miVdzy 

paestwami koreaeskimi, oraz opracowania modelu pokojowego zjednoczenia i podniesie-

nia statusu zjednoczonej Korei. 

Spodród zaproszonych godci, przedstawicieli dwiata nauki i polityki z róbnych paestw, 

naleby wymienig: Choi Young-Jina, by_ego ambasadora Korei w USA, dyplomatV, sta_ego 

przedstawiciela Korei w ONZ; Marttiego Ahtisaariego, by_ego prezydenta Finlandii, 

polityka, dyplomatV ONZ i laureata Nagrody Nobla; Chung Chong Wooka, profesora 

nauk politycznych, wiceprzewodnicz`cego prezydenckiej Komisji do spraw przygoto-
 

1 Kim Dae-jung (1925-2009) by_ 15. prezydentem Korei Po_udniowej. Zas_uby_ siV w pro-

mowaniu dialogu miVdzy paestwami koreaeskimi, szuka_ pokojowej metody zjednoczenia, 

przeszed_ do historii jako pierwszy prezydent ,który spotka_ siV z Kim Dzong Ilem na pierwszym 

szczycie przywódców w Pjongjangu w 2000 r. 
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wania zjednoczenia, specjalnego delegata Korei Po_udniowej podczas obu szczytów 

koreaeskich w 2000 i 2007 r., doradcV w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Mini-

sterstwie Obrony; Oe Kenzaburo, japoeskiego laureata literackiej Nagrody Nobla; Johna 

Dunna, profesora nauk politycznych Uniwersytetu Cambridge; Andrew Nathana, profe-

sora nauk politycznych Uniwersytetu Columbia; oraz profesora Pan Wei z Uniwersytetu 

w Pekinie; profesora Zhang Yunlinga z Chieskiej Akademii Nauk Spo_ecznych i wielu 

innych. 

Wprowadzeniem do konferencji by_o przyblibenie historii Uniwersytetu Yonsei, które 

zaprezentowa_ Emery Clifton, zastVpca dyrektora Instytutu Studiów Pó_nocnokoreaeskich 

Yonsei.  KonferencjV otworzy_ rektor Uniwersytetu Yonsei Jeong Kap-Young, który 

przywita_ godci, prelegentów i s_uchaczy. W przemowie nawi`za_ do motta Uniwersytetu, 

zjednoczenia Korei i tematu przewodniego konferencji, jakim jest pokój na dwiecie.  

NastVpnie mowV powitaln` wyg_osi_a prezes Centrum Kim Dae-Junga Lee Hee-ho. 

Mówi_a, jak wiele osi`gnV_a Republika Korei od wczesnych lat po wojnie koreaeskiej do 

czasów obecnych, a takbe ile jest jeszcze do zrobienia, by rozwi`zag bieb`ce problemy 

zwi`zane z bezpieczeestwem regionalnym i dwiatowym. Wyrazi_a nadziejV, be zaproszeni 

prelegenci znajd` odpowiedzi na wiele nurtuj`cych pytae. 

Otwieraj`ce sesjV przemówienie: „Przysz_odg zjednoczenia Korei” wyg_osi_ Chung 

Chong Wook. Przedstawi_ w zarysie historiV dialogu zjednoczeniowego paestw ko-

reaeskich, znaczenie Wspólnej Deklaracji z 2000 r. Podkredla_, ib zjednoczenie Korei 

znacz`co wp_ynie na umocnienie pokoju dwiatowego. Mówi_ równieb o korzydciach eko-

nomicznych i politycznych zarówno dla paestw koreaeskich, jak i mocarstw zaangabo-

wanych: Chin, USA, Rosji. Zaznaczy_ jednak, be Korea Pó_nocna ma odmienn` wizjV 

zjednoczenia i konieczne bVdzie najpierw umacnianie wzajemnego zaufania. Wspomnia_, 

ib prezydent Park utworzy_a specjaln` komisjV w tym celu i tylko model pokojowego 

zjednoczenia bVdzie korzystny dla obu stron i stanie siV wzorem demokracji dla innych 

paestw azjatyckich regionu. 

Moderatorem pierwszej sesji, zatytu_owanej „Przysz_odg pokoju na dwiecie, stare 

sposoby i nowe mydlenie”, by_ Moon Chung-in. Temat sesji dotyczy_ szeroko rozu-

mianego bezpieczeestwa globalnego. Panelistami tej sesji byli dyplomaci i politycy 

zaangabowani w mediacje miVdzy stronami wielu konfliktów w róbnych czVdciach dwiata, 

m.in. Martti Ahtisaari, by_y prezydent Finlandii (mediator podczas konfliktu w Kosowie 

i róbnych czVdciach Afryki) oraz Choi Young-Jin – by_y ambasador Korei w USA i szef 

misji  pokojowej ONZ na Wybrzebu Kodci S_oniowej.  

Jako pierwszy przemówienie wyg_osi_ Martti Ahtisaari. Mówi_ o mediacji w rozwi`-

zywaniu konfliktów zbrojnych i wojen domowych. Podkredla_ rolV paestw i podmiotów 

niepaestwowych w procesie mediacji pokojowej, potrzebV wzajemnego zaufania w pro-

cesie negocjacji. 

NastVpnie przemawia_ Choi Young-Jin, po_udniowokoreaeski dyplomata, który wiele 

lat spVdzi_ na misjach pokojowych ONZ. Podkredla_, be gdy podczas misji w Afryce bra_ 

udzia_ w demokratyzacji i zjednoczeniu róbnych paestw, dochodzi_ do wniosku, be kabdy 

konflikt mobna rozwi`zag pokojowo. Samo usuniVcie dyktatora od w_adzy nie wystarczy, 

gdyb mobe nastag anarchia, co pokazuje przyk_ad Kadafiego w Libii. 

Dyskusja, której moderatorem by_ Moon, dotyczy_a róbnic w politycznych metodach 

dzia_ania miVdzy Wschodem a Zachodem. Ahtisaari podkredla_, be rozwi`zanie konfliktu 
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jest mobliwe tylko wtedy, gdy obydwie strony naprawdV tego chc`. Choi Young-Jin 

mówi_ o wielu problemach Azji, które mog_yby potencjalnie zagrozig pokojowi na 

dwiecie: napiVcia na Pó_wyspie Koreaeskim, nieporozumienia miVdzy Chinami i Japoni` 

oraz Chinami i USA. 

NastVpnie by_y pytania z sali: Jak rozumiej` panelidci pojVcie pokoju? Jak rozwi`zag 

problem zbrojee atomowych KRL-D? Dlaczego jest tyle wojen na dwiecie? Jak 

wyt_umaczyg wydcig zbrojee w Azji (Chiny, paestwa koreaeskie, Japonia)? 

Drug` sesjV, zatytu_owan` „Przysz_odg ludzkiej wrabliwodci”, rozpocz`_ moderator 

Park Hyungji. Komentatorem sesji by_ prof. Yonsei Krys Lee. 

Przemówienie wyg_osi_ Oe Kenzaburo, laureat literackiej Nagrody Nobla, który mówi_ 

o rozumieniu ludzkiej wrabliwodci i o tym, co by_o dla niego osobidcie najwabniejsze 

w jego twórczodci literackiej. Zauwaby_, be pojVcia „wyobrapnia”, „cz_owieczeestwo” 

i „wrodzona moralnodg” mog` byg róbnie rozumiane w zalebnodci od osobistych przebyg 

kabdego cz_owieka. Wskaza_ teb róbnicV miVdzy pojVciami „ludzka wrabliwodg” a „ludzka 

emocjonalnodg”. 

Tematem trzeciej sesji by_a demokracja i przysz_e rz`dy. Wschód kontra Zachód. 

Moderatorem sesji by_ prof. Yonsei Kim Sung Ho. 

Przedmiotem wystapienia prof. Lee Hong-koo z Seoul National University by_a „De-

mokracja i przysz_e rz`dy: dwiatowe, regionalne, narodowe”. Podkredli_, be paestwa Dale-

kiego Wschodu maj` d_ubsz` od innych historiV rz`dów, a demokracja jako forma rz`dów 

jest tam stosunkowo krótko. Wskaza_ róbnice miVdzy formami rz`dów w Japonii, Korei 

i Chinach oraz na Tajwanie. Na koniec stwierdzi_, be bardzo trudno jest znalepg najlepsz` 

formV rzVdów. Przytoczy_ przyk_ad koreaeskiej dynastii Choson, jako paestwa rz`dzo-

nego przez wysoko wyedukowane elity, oraz postawi_ tezV, be „do dobrego rz`dzenia 

potrzeba ludzi wykszta_conych”. 

Profesor John Doon z Uniwersytetu Cambridge mówi_ o formach rz`dów charakte-

rystycznych dla paestw zachodnich i paestw Dalekiego Wschodu. Wskaza_ limity demo-

kracji. Odniós_ siV do przyk_adów Chin, Korei, Japonii, USA i UE, jednoczednie nie oce-

niaj`c, który model rz`dzenia jest najlepszy.  

Podobnej tematyki dotyczy_ referat prof. Pan Wei z Peking Uniwersity, który skon-

centrowa_ siV na „modelu chieskim”. Wskaza_, ib chieska forma rz`dów reprezentuj`ca 

wolny rynek, a autorytarny rebim jest form` tymczasow`, która bVdzie siV utrzymywag 

dopóki gospodarka bVdzie w dobrej kondycji. W przeciwnym razie rebim mobe ulec 

transformacji w kierunku demokracji. Podkredli_, be charakterystyczn` cech` chieskiej 

cywilizacji jest doskonalenie, rozwój i pragmatyzm. W_adciwe dla chieskiego modelu s` 

trzy dychotomie: spo_eczeestwo obywatelskie a jego brak, demokracja a autokracja, 

gospodarka wolnorynkowa a centralnie planowana. Pan Wei doda_, be baden system 

polityczny nie jest doskona_y, natomiast chieski model przeszed_ d_ug` drogV ewolucji i w 

wielu aspektach czerpie z dorobku filozofii chieskiej. 

Ostatnia sesja dotyczy_a tematyki przysz_odci Chin.  Prelegentami byli specjalidci od 

spraw Chin. Sesji przewodniczy_ Timo Kivimaki. Profesor Zhang Yunling wyg_osi_ 

referat „Przysz_e Chiny i przysz_odg Chin”. O kwestiach bezpieczeestwa w polityce Chin 

i amerykaeskich interesach mówi_ Andrew Nathan. NastVpnie Gideon Rachman, dzienni-

karz „Financial Times”, przedstawi_ kwestiV próde_ niestabilnodci Chin.  

 


