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There are five basic scenarios for the future of Korea: (1) North Korea prevails and South Korea collapses (2)
South Korea prevails and North Korea collapses (3) both withdraw into themselves (4) compromise and
cooperation (5) unification, transcending the two Koreas in a new society .
confederation, federation or unitary state, for them to decide . hopefully drawing on the good aspects of either
(self-reliance, mixed economy). Hardliners in North and South dream of «unification by absorption», as it
happened in Vietnam (by military victory of the North). But that is not likely, and undesirable, because it
would lead to war. Six decades after the Korean war, it is time for peace.
Sør-Korea hatt en formidabel økonomisk utvikling de siste tretti årene, og har gått fra svært lav levestandard
til å bli blant verdens største økonomier. Nord-Korea er et sentralstyrt og isolert land som har ambisjoner om å
utvikle atomvåpen. Konflikten med Sør-Korea og det mektige kommunistpartiet dominerer. Ikke fleip med
lederne eller det politiske systemet. Det liker regimets folk dårlig. Malerier og statuer av de store lederne vil
du se mange steder. Samtidig opplyser kilder til NBC News at USA kan komme til å angripe hvis Nord-Korea
gjennomfører en ny atomprøvesprengning. Mens utsendinger fra Sør-Korea, Japan og USA er i Tokyo for å
diskutere det anspente forholdet til Nord-Korea, er atomubåten ankommet koreansk farvann. Spenningen
mellom Nord-Korea, USA og Sør-Korea har blitt kraftig tilspisset den siste tiden.

Natt til fredag norsk tid siterte NBC News det de kaller. Sør-Koreas nyhetsbyrå Yonhap melder at
Nord-Korea har avfyrt nok et ballistisk testmissil, det niende siden Donald Trump ble innsatt som USAs
president. Hangarskip, med USS Carl Vinson i spissen, skal styrke USA tilstedeværelse nær Nord-Korea. Her
fra de felles militærøvelsene med Sør-Korea i mars, som. Amerikanske styrker har begynt utplasseringen av
det amerikanske rakettskjoldsystemet THAAD i Sør-Korea. Nord-Korea har gjennomført en testoppskyting av
et ballistisk missil, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Mislykket test. Ifølge det.

