
produção per capita do Sul é mais de 17 ve
zes maior que a do Norte. Os sul-coreanos 
de 20 anos têm 6 centímetros a mais que 
seus contemporâneos do Norte, prejudica
dos pela fome e a desnutrição.

Nos anos 1990, a fome forneceu aber
tura para um novo tipo de intermediário 
norte-coreano. Muitos deles eram peque

0 avô de Kim, Kim Il-sung, construiu 
seu paraíso no pós-guerra ao Norte sobre 
o princípio do juche, ou “autoconfiança” 
(apesar de a União Soviética ter ajudado 
muito). No início, as economias do Norte 
e do Sul se equiparavam, mas a partir dos 
anos 1970 a autarquia degenerou em ine
ficiência. O enorme exército do Norte de
vorava recursos. Diretores e trabalhado
res saqueavam as fábricas estatais e colo
cavam qualquer coisa de valor nos novos 
mercados negros. Hoje, 200 mil norte-co- 
reanos talvez continuem presos nogulag. A

0s capitalistas da Coreia do Norte vie
ram para ficar. O regime tentou repetida
mente expurgá-los, ao suprimir os mer
cados de agricultores e reprimir o contra
bando. Mas o dinheiro fala na Coreia do 
Norte de hoje, e os intermediários mui
tas vezes têm dinheiro suficiente para se 
livrar de problemas por meio de propinas. 
Além disso, elés se tornaram parte indis
pensável da economia. A indústria fun
ciona de modo tão precário que os arra
nha-céus de Pyongyang não podem ser 
construídos sem os suprimentos impor
tados que os intermediários fornecem.

Assim como na China, o capitalismo 
tem deixado o mundo exterior entrar, uma 
mudança vital para uma população que só 
ouve mentiras grotescas. Guardas de fron
teira e agentes de segurança corruptos po
dem ser subornados por pessoas determi
nadas, por motivos religiosos ou políticos, 
para fazer a informação entrar e sair. Os 
telefones celulares, computadores e rádios 
que os comerciantes vendem desgastam o 
monopólio da verdade detido pelo Estado. 
Programas e filmes de tevê contrabandea
dos em pen drives confrontam os norte- 
-coreanos com o fato potencialmente revo
lucionário de que seus irmãos no Sul vivem 
em conforto e plenitude. E sem o medo de 
uma batida na porta à meia-noite. Eles des
cobrem que a Utopia dos Trabalhadores é 
construída sobre uma Grande Mentira.

nos proprietários, com frequência mulhe
res, que vendiam legumes colhidos no ter
reno da família. Os fatos são esparsos, mas 
tem ficado claro que outros comerciantes 
operam hoje em uma escala muito mais 
ambiciosa: exportam matérias-primas 
para a China e trazem de volta produtos de 
consumo. Os comerciantes usam um sis
tema informal de câmbio para movimen
tar fundos para dentro e fora do país. Na 
capital, os que têm dinheiro vão a restau
rantes e jogam nos caça-níqueis. Parece 
surreal, mas são os novos-ricos do Norte.
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E os capitalistas contam por que se 
situam um pouco distantes do establish
ment da segurança. Os Kim sempre se cer
caram de uma casta de famílias revolucio
nárias presentes na criação do Norte. Du
rante décadas, o poder começava e termi
nava com eles. Mas alguns dos comercian
tes vêm de fora do círculo dos Kim e to
dos têm um olhar arguto sobre sua rique
za. Embora os agricultores ganhem di
nheiro com essa situação, provavelmente 
vão valorizar mais o crescimento e menos

a segurança do que a claque governante. 
A disputa por recursos também surge em 
áreas da economia controladas pelo go
verno. Assim, abrem-se fissuras no que 
costumava ser um Estado monolítico.

Durante anos, as negociações do 
mundo com a Coreia do Norte trataram 
principalmente de deter seu programa 
nuclear, que representa grave ameaça 
à paz. Mas essa política falhou de mo
do geral. A intimidação nuclear de hoje 
é apenas a última de uma série de pro
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Mas, no longo prazo, a melhor maneira 
de tornar a Coreia do Norte menos perigo
sa é retirar as garras dos Kim. Isso signifi
ca aproveitar todas as oportunidades pa
ra minar o regime, como fez o Ocidente no 
Leste Europeu durante a Guerra Fria. A 
era soviética ensina que nada é mais pode
roso do que expor as pessoas à prosperida
de e às liberdades do mundo que as cerca. 
Assim, os estrangeiros devem pagar para 
norte-coreanos viajarem e adquirirem ca
pacidade no exterior, apoiar as estações de 
rádio que transmitem para o país, apoiar 
redes religiosas que fornecem documen
tários e filmes e fazer vista grossa para as 
redes de contrabando e os intermediários.

A política da China é contraditória. 
Ela apoia os Kim ao mesmo tempo que 
suas autoridades encorajam a Coreia 
do Norte a imitar as políticas econômi
cas que transformaram a China 35 anos 
atrás. Mas desenvolvimento e estabili
dade - do tipo sufocante que os Kim re
presentam - são incompatíveis. •

vocações de um Estado que vai mentir, 
ameaçar e chantagear no caminho para 
a mesa de negociação, apenas para dei
xá-la novamente em isolamento belige
rante. A aposta é de que Kim nunca de
sistirá de suas armas, porque são sua 
única maneira de exercer influência.

A mudança não tornará a Coreia do 
Norte necessariamente mais segura. Ela 
pode desestabilizar o regime e assim, no 
curto prazo, torná-lo mais perigoso. É o 
que a China teme: seus pesadelos estra
tégicos incluem imigrantes a jorrar pelo 
Rio Yalu e tropas sul-coreanas e america
nas aproximando-se de suas fronteiras.
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