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i texten i budskapet 2011 om Sydkorea 
och USA jämfört med det föregående årets 
aggressiva retorik. I översättning till eng-
elska sägs det att ”Confrontation between 
north and south should be defused as early 
as possible…the danger of war should be re-
moved and peace safeguarded in the Kor-
ean peninsula… dialogue and cooperation 
should be promoted proactively…”. Efter 
publiceringen har Pyongyang utfärdat flera 
olika inbjudningar till förhandlingar. Invi-
terna avvisades till en början, men till sist 
gick Seoul med på militära samtal, om än 
med vissa reservationer.2 Så här långt verkar 
utsikterna goda.
 Att det talas mycket om att snabbt för-
bättra folkets levnadsstandard har man 
också fäst sig vid utomlands, men det har 
mötts med skepsis och sammanlänkats med 
en synbarligen svag utveckling av Nordko-
reas ekonomi. Regimen har under det gång-
na året drivit en kampanj för att med extra 
arbetsinsatser förmå folket att lägga grun-
den till att redan år 2012 kunna kalla Nord-
korea ”en mäktig och välmående nation”. 
Den ambitionen hos ett av Asiens fattigas-
te länder har inte imponerat som en seriös 
målsättning. Därför har man sett nyheter 
från Pyongyang om en ny tioårsplan för 
den ekonomiska utvecklingen, som kommit 
under januari månad, som ett erkännande 
av hur svårt det är att få målsättningen att 
framstå som realistisk inför den egna be-
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denna artikel är ett försök att se vad en 
numera förlegad metod kan ge ifråga om 
Nordkorea. Kremlologi är enligt Wikipedia 
”konsten att utifrån ett mycket tunt under-
lag gissa sig till vad som rör sig i de innersta 
politiska kretsarna i Sovjetunionens ledning 
i form av politiska beslut eller maktstrider”.  
I Oxford Encyclopedic English finns ter-
men inte ens med, vilket antyder hur ose-
riösa försöken i efterhand har ansetts vara. 
Idag är det inte många som vill ägna sig åt 
den sortens verksamhet. Samtidigt finns det 
fortfarande inte något bättre sätt att försöka 
följa utvecklingen i ett så isolerat och från 
omvärlden avstängt land som Nordkorea. I 
brist på bröd äter man limpa.
 Och det finns faktiskt en del uppdaterat 
kunskapsmaterial att söka vägledning i. Det 
rör sig om dokument som publiceras i syfte 
att förklara den förda politiken, så att med-
borgarna kan rätta sig efter den. Ett sådant 
dokument brukar ständigt citeras av nord-
koreanska guider, när de tillfrågas om till-
ståndet i sitt land av utländska besökare, 
nämligen det nyårsbudskap som varje år 
publiceras gemensamt som ledarartiklar i 
Nordkoreas tre officiella tidningar, Rodong 
Sinmun, Joson Inmingun och Chongnyon 
Jonwi. Det finns sedan under hela året att 
studera på engelska på den officiella nyhets-
byrån KCNA:s hemsida.1 
 Utomlands har kommentatorerna främst 
fäst sig vid den koncilianta ton som används 
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folkningen.3 Nyårsbudskapet skulle enligt 
denna tolkning innehålla ett led i omställ-
ningen av propagandans inriktning och en 
signal om förlängning av den gällande eko-
nomiska planen.
 Det är i och för sig sant att Nordkoreas 
historia uppvisar planer, som både har för-
kortats och förlängts, när behoven har moti-
verat en ansiktsräddning eller omständighe-
terna möjliggjort en propagandaseger.  Som 
exempel kan nämnas att målen i femårspla-
nen 1957–61 ansågs uppfyllda redan efter 
tre år, medan uppfyllandet av sjuårsplanen 
1961–67 sköts upp till 19704 och sjuårspla-
nen 1978–84 inte verkar ha uppfyllts för-
rän 1987, då en ny sådan plan infördes med 
utgångsdata som var desamma som målen 
för 19845 (och ingen mellanliggande plan 
hade kungjorts). Ändå verkar det inte riktigt 
stämma att en ny förlängning av planen har 
inträffat. Att en ny planeringsperiod på tio 
år kungörs nu är inte riktigt detsamma som 
att förlänga en gammal. Det är först när 
man kan se vilka utgångsdata som anges för 
nästa plan, som man får en rimlig grund för 
sina gissningar. Nyårsbudskapet innehåller 
inte något konkret om planekonomins ut-
formning.
 Däremot skymtar ett tyst erkännande av 
ett dåligt försörjningsläge. Det talas visser-
ligen om framgångar i den lätta industrin, 
men mera om behovet att kanalisera  alla 
tillgängliga resurser till denna sektor och ge 
den prioritet framför de övriga. Framför allt 
talas det i årets budskap inte om ”lätt in-
dustri och jordbruk”, som var ett genom-
gående tema året förut. I stället talas det 
om att jordbruket är ett ”problem” på fle-
ra ställen i texten, ett ordval som för den 
som följt språkbruket i kommunistländerna 
under det kalla kriget  ger associationer till 
misslyckanden med svåra inrikespolitiska 
följder. World Food Programme varnade 
också  i november 2010 för att årets skörd 

lämnade ett underskott, som motsvarar om-
kring en sjättedel av behovet. Det kommer 
att skapa brist på livsmedel och undernäring 
hos befolkningen.6 Flyktingar från Nordko-
rea berättar redan om mycket dålig tillgång 
på mat i vissa provinser. Distributionssys-
temet bröt samman i början av 2010, när 
man införde en valutareform, som ledde till 
demonstrationer på flera håll i landet.7 De 
förekom till och med utanför järnvägssta-
tionen i huvudstaden, vilket lär vara unikt 
i landets historia. Sedan dess har en ström 
av flyktingar, som fördubblats i antal på tre 
år, rapporterat om hur illegala marknader 
återuppstår och att likaledes förbjuden ut-
ländsk valuta används som betalningsmedel 
på samma sätt som under åren före 2005.8

 För att återgå till nyårsbudskapets orda-
lag tror sig åtskilliga utländska bedömare se 
en mindre framträdande roll för militärerna 
jämfört med tidigare år, något som jag fin-
ner svårt att skriva under på. Skillnaden är 
i varje fall inte anmärkningsvärd och i den 
mån den finns bör den nog läsas tillsam-
mans med den tydliga viljan att framstå med 
en konciliant hållning till sydsidan. I mot-
sats till föregående år saknas visserligen var-
je ansats till hotelser eller tal om vedergäll-
ning för (inbillade eller verkliga) oförrätter. 
Att för den skull tolka in någon förändring 
av militärens inflytande verkar däremot inte 
befogat enbart på den grunden.
 Man skulle möjligen kunna se en rollför-
ändring i det faktum att partiets roll fram-
hävs starkare än föregående år. Det bör dock 
ses som naturligt med tanke på att det hölls 
en partikonferens i september 2010, varvid 
Kim Jong Ils tredje son, Kim Jong Un, lanse-
rades som arvtagare till makten. Det var den 
första stora sammandragningen av kommu-
nistpartiet i Nordkorea sedan partikongres-
sen 1980. Då visade Kim Il Sung för första 
gången upp sin son Kim Jong Il som of-
fentlig person och, som det visade sig, även 
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Ils egen förstfödde son Kim Jong Nam. Han 
bor numera i Macau, ser sig förbigången av 
sin yngre halvbror och låter sig gärna inter-
vjuas i media.9

 En lång passus i nyårsbudskapet om 
partiets ledande roll har på sina håll tol-
kats som direktiv om bättre lydnad och 
hårdare tag i kontrollen av befolkningen. 
Det finns exempelvis en formulering om att 
partifunktionärerna ska ”train the Party 
members and other working people to be 
stalwart revolutionaries in the Songun era 
who are possessed of the spirit of defen-
ding the leader unto death”. Sådana upp-
skruvade formuleringar är dock inte ovan-
liga och betyder inte nödvändigtvis något 
särskilt, om man inte sätter dem i samband 
med ett skeende.
 Möjligen kan dock denna passus sättas 
i samband med rapportering om betydligt 
hårdare gränskontroll och nya stående order 
till gränsvakterna att skjuta för att döda, när 
flyktingar påträffas under försök att ta sig ut 
ur landet och in i Kina.10 Dessa order verk-
ställs också, enligt uppgift till och med så 
att gränsvakterna förföljer och skjuter flyk-
tingar in på kinesiskt territorium.11 Ett an-
nat exempel är att ett par personer avrättats 
offentligt i avskräckningssyfte för att ha läst 
sydkoreansk propaganda.12 Ihärdiga rykten 
som härstammar från högre tjänstemän, 
som flytt till Sydkorea, berättar också om 
omfattande utrensningar inom toppskiktet 
i Pyongyang. Bl a påstås personer som stod 
nära Kim Jong Ils svåger Chang Song Taek 
ha blivit utrensade och i några fall arkebuse-
rade. Det kan ha att göra med att han ett tag 
ansågs ha chanser att efterträda Kim Jong 
Il och att hans maktbas nu måste elimine-
ras för att i stället säkra sonens tillträde.13 
Detsamma gäller för påstådda anhängare 
till vice ordföranden i militärkommissionen, 
generalen O Kuk-ryol, som också har blivit 
utrensade. Även han hade fått ett stort infly-

arvtagare till makten. 
 2010 föregicks partikonferensen av egen-
domliga händelser. Först sköts konferensen 
upp några veckor, sedan utnämndes både 
Kim Jong Un och Kim Jong Ils Syster hastigt 
till generaler i Korean People’s Army, KPA, 
dagen innan konferensen slutligen öppna-
des. Det ser ut som en markering av vilken 
stor vikt som tillmäts familjens kontroll över 
KPA. Kanske var militärens roll inte alldeles 
klar, eller snarare inte fullt så självklar som 
den syntes vara intill det ögonblicket.
 Entydigt hyllas härskarfamiljens roll ovan-
ligt vältaligt i årets nyårsbudskap, inte bara 
med ett traditionellt citat ur Kim Il Sungs 
skrifter och en harang om hans storhet och 
visa ledning av landet under sin livstid på 
det sätt som seden bjuder i Nordkorea. I år 
tillkommer som en inledning till lovorden 
en särskild passus om sonen Kim Jong Ils 
gärningar och goda ledning under 2010. 
Framhävandet av familjens centrala roll, 
liksom antydningen om att makten förs vi-
dare inom familjen är uppenbart, en vink till 
medborgarna om att det är lämpligt att nu 
rätta in sig i ledet och välkomna den tredje 
generationen i denna orientaliska dynasti. 
”Bana väg för Kim Jong Un” kunde det ha 
stått utan att ändra på innebörden.
 Sakrala inslag är för övrigt vanliga i pro-
pagandan, en iakttagelse som inte undgår 
de utländska besökare som tillsammans 
med nordkoreanerna får betyga sin vörd-
nad för Kim Il Sungs balsamerade stofthyd-
da i det jättelika mausoleet utanför Pyon-
gyang. Denna religiösa vördnad för landets 
grundare är sannolikt regimens främsta till-
gång för att bevara medborgarnas solidari-
tet under ett kritiskt skede.  Överlämnan-
det av makten till den tredje generationen är 
inte självklart, i synnerhet inte som till och 
med en viktig person i den egna familjen öp-
pet deklarerar för omvärlden att han inte är 
överens om principen, nämligen Kim Jong 
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detta i sin tur till en förnyad opposition mot 
att konsumtionsindustrin eftersattes. Kim Il 
Sung utnyttjade situationen till att befästa 
sin egen ställning genom omfattande utrens-
ningar av företrädare för ytterlighetspositio-
ner i båda riktningar under åren 1966–72.14 
För en nordkorean kan det antas vara na-
turligt att sedan dess se varje tydlig marke-
ring om tung eller lätt industri som en sig-
nal om ett läge då det gäller att se upp med 
vem man lierar sig med – och vad man säger 
högt.
 För att summera vårt kremlologiska ex-
periment, kan man alltså spåra antydningar 
om läget i Nordkorea i nyårsbudskapet och 
se det i ljuset av annan information. En av-
sikt att åter få igång samtal med omvärlden 
framträder tydligt. För omvärlden blir den 
stora frågan om budskapet kan vara ett fö-
rebådande om en annalkande verklig för-
soningsprocess, värd att satsa på. Om det 
stämmer 

-  att jordbruket går så dåligt att det 
skapar en ny brist på livsmedel;

-  att en maktkamp med ideologiska 
inslag pågår inom landets ledning 
inför maktöverföringen från Kim 
Jong Il till Kim Jong Un och

-  att militärens ställning i förhållan-
de till partiet och administrationen 
för närvarande inte är självklar,

då är det svårt att föreställa sig att Nord-
korea är i stånd att inleda och fullfölja en 
förhandling om existentiella frågor om åter-
förening med Sydkorea och fredsavtal med 
USA och Japan samt gå med på de kom-
promisser som skulle krävas för att nå re-
sultat, främst ifråga om kärnvapnen. Mot 
bakgrund av det faktiska läget är det mera 
sannolikt att man gärna vill inleda samtal 
för att lugna omgivningen, skapa en trygga-
re miljö inför maktöverföringen, men stän-

tande, och även inom det militära toppskik-
tet måste tydligen tänkbara ny grupperingar 
elimineras för att undvika rivaler om mak-
ten.
 Även om flera av dessa underrättelser var 
för sig är av osäker kvalitet och även om 
det ständigt pågår en repressiv verksamhet 
i Nordkorea, så tyder onekligen mångfal-
den och frekvensen av rykten i kombination 
med att flyktingströmmen ökar så snabbt 
på en situation som skapar nervositet från 
ledningens sida, kanske maktkamp eller 
möjligen flera former av maktkamp på oli-
ka nivåer i samband med maktöverföring-
en. En gemensam bakgrund verkar vara en 
begynnande brist på livsmedel, som väcker 
onda minnen från hungersåren 1994–99, då 
hundratusentals människor svalt ihjäl. Ny-
årsbudskapet kan mycket väl läsas som en 
instruktion om att i förbyggande syfte aktivt 
bekämpa alla former av missnöje.
 Språkbruket, när det talas om prioritet 
åt den lätta industrin, tyder på ideologiska 
motsättningar. Under två för Kim Il Sungs 
maktposition avgörande perioder har tyd-
liga maktkamper pågått om prioritering av 
antingen tung eller lätt industri. Den för-
sta var, när den så kallade Yenan-gruppen 
opponerade mot Kim Il Sungs satsning på 
tung industri på bekostnad av produktion 
av konsumtionsvaror och hävdade att han 
brydde sig litet om hur folket slet ont. 75 
av centralkommitténs 114 medlemmar  blev 
utrensade ur partiet under åren 1958–61 se-
dan Kim Il Sung avgått med segern under 
ett partiplenum 1958. En liknande strid ut-
spelade sig 1966–72, efter Kuba-krisen, då 
Sovjetunionen framstod som en mindre tro-
värdig garant för Nordkoreas säkerhet. Si-
tuationen ansågs kräva en snabb satsning 
på det egna försvaret. Militärutgifterna öka-
de från 8 till 31% av statsbudgeten, när de 
var som högst. Det ledde till en uttalad om-
prioritering från lätt till tung industri, och 
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handlingar, som ter sig ovanligt ryckigt och 
oberäkneligt, även mätt med nordkorean-
ska mått.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVA.

digt aktar sig för att bli bunden vid något 
som kan vara inrikespolitiskt riskabelt eller 
ge förevändning för någon fraktion att flytta 
fram sina positioner i Pyongyang. I ett så-
dant läge blir det snarare troligt att vi kan 
få se ett uppträdande under eventuella för-
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