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Ágrip 

Eftir að Japan innlimaði Kóreu á fyrstu árum 20. aldar streymdu allt að tvær milljónir 

Kóreumanna til Japans. Margir þeirra voru fluttir þangað nauðungaflutningum til að svala 

þörfum Japana fyrir erlent vinnuafl. Kóreski minnihlutinn mætti strax fjandsamlegu viðmóti 

og áttu erfitt með að fóta sig í japönsku samfélagi.  

Eftir ósigur Japans í seinni heimsstyrjöldinni fór meirihluti kóresku íbúanna aftur heim 

til Kóreu sem þá var orðið sjálfstætt ríki á ný. Þeir sem eftir voru höfðu lítil réttindi í Japan 

næstu áratugina og reiknuðu sjálfir með því að snúa aftur heim á endanum. Þeir vildu því 

ekki aðlagast japönsku samfélagi og neituðu að taka upp japanska siði eins og þeir hefðu 

þurft að gera ef þeir vildu fá japanskan ríkisborgararétt.  

Afkomendur fyrstu kynslóðarinnar, sem fæddust í Japan og ólust þar upp, tengdust 

þó japönsku samfélagi æ nánari böndum og tóku að endurskoða þessa afstöðu forfeðra 

sinna. Þeir tóku að berjast fyrir auknum réttindum sínum í Japan og náðu smám saman fram 

umbótum meðal annars hvað varðar menntun kóreskra barna í Japan.  

Japanir tóku einnig smám saman að endurskoða afstöðu sína til kóreska minnihlutans 

og veita honum aukin réttindi. Á síðustu árum hafa miklar vinsældir kóreskra sjónvarpsþátta 

og kóreskrar popptónlistar í Japan, Hallyu-bylgjan svonefnda, einnig átt sinn þátt í að bæta 

ímynd Kóreumanna í Japan. 
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Inngangur 

Í Japan hefur lengi verið ríkjandi sú hugsun að Japan sé svokallað „einnar menningar 

ríki“. Því fylgir að Japanar hafa ekki viljað horfast í auga við það að í landinu séu 

minnihlutahópar. Engu að síður eru í reynd margir minnihlutahópar í Japan sem hafa fyrir 

vikið verið réttlitlir og búið við erfiðar aðstæður.  Hér verður sjónum beint að einum þessara 

hópa, hinum kóresku íbúum Japans sem hafa verið nokkuð áberandi í landinu alla 

undanfarna öld.  

Kóreski minnihlutahópurinn var lengi vel fjölmennasti innflytjendahópurinn í Japan. 

Miðað við hina löngu sögu samskipta landanna er ekki að undra að stærsti hópur 

innflytjenda hafi verið frá Kóreu. Samband þeirra hefur oft ekki verið upp á marga fiska en á 

síðustu árum hefur það smám saman batnað nokkuð.  

Áhugi minn á kóreska minnihlutanum í Japan vaknaði þegar ég var þar við nám í 

háskólanum Kansai Gaidai veturinn 2011-2012. Ég hafði reyndar haft mikinn áhuga á sögu 

bæði Japans og Kóreu um nokkuð langa hríð en sá áhugi óx mjög eftir að ég fór að sækja 

tíma um hlutskipti minnihlutahópanna þar í landi.  

Sérstaka athygli mína vakti hversu lengi kóreskir innflytjendur höfðu þurft að sætta 

sig við að búa í Japan án þess að fá full borgararéttindi sem íbúar í landinu og hversu lengi 

Japanar komu fram við þessa nágranna sína af mikilli lítilsvirðingu.  

Verður reynt hér að svara tveimur meginspurningum. Annars vegar hvernig afstaða 

Japana í garð Kóreumanna í Japan hefur breyst frá stríðslokum til dagsins í dag og hins vegar 

hvernig afstaða Kóreumanna sjálfra gagnvart því að búa í Japan hefur breyst á sama tímabili. 
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Þessum spurningum ætla ég að velta fyrir mér og veita yfirlit yfir þær breytingar sem orðið 

hafa bæði á formlegri stöðu Kóreumanna í Japan og á viðhorfi Japana ti þeirra. 

Taka vil ég samt fram að meðlimir kóreska minnihlutahópsins hafa lengi verið kallaður 

„zainichi Kóreubúar“ en hugtakið zainichi þýðir „búsettur í Japan“ og er þá átt við útlendinga 

sem eru búsettir þar. (V. Chandra, 2001: 552) Mun ég í ritgerðinni oft notast við hugtakið 

„zainichi-hópurinn“ þegar ég á við kóreska minnihlutahópinn í Japan. 

 

1. Hernámsár Japana í Kóreu 

Til að öðlast innsýn inn í stöðu og rétt kóreska minnihlutans innan japansks samfélags 

þarf fyrst að kynna stuttlega þá atburðarás sem varð til þess að svo margir Kóreumenn komu 

til Japans snemma á 20. öld og hvernig aðstæður þeirra voru fyrstu áratugina eftir komuna til 

Japans.  

a. Kórea sem japönsk nýlenda 

Japan og Kórea hafa átt sér langa sögu samskipta sem oft á tíðum hefur einkennst af 

hörðum átökum milli þjóðanna. Það mætti segja að þau átök hafi náð hápunkti í kringum 

aldamótin 1900 eða eftir að útþenslustefna Japana tók að beinast að Kóreu í auknum mæli. 

Bæði Kínverjar og Japanar höfðu reynt að komast til áhrifa í Kóreu og áttu þar í átökum undir 

lok 19. aldar. Þeim átökum lauk með sigri Japana og í kjölfarið gerðu Japanar Kóreu að 

verndarsvæði sínu. Árið 1910 var Kórea svo formlega innlimuð í japanska keisaraveldið. 

(Roger Beck, John Buckler o.fl., 2007: 818-819; C. I. Eugene Kim, 1962: 53) Kórea var ekki 

sjálfstætt aftur fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina árið 1945, þrátt fyrir harða og stundum 

vopnaða frelsisbaráttu Kóreubúa gegn Japönum í Kóreu. 
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Á valdatíma Japana í Kóreu lögðu þeir mikla áherslu á að hafa áhrif á Kóreu, 

nútímavæða samfélagið að japönskum hætti og nánast að umbreyta kóresku samfélagi í 

japanskt samfélag. Þessi viðleitni Japana náði hámarki undir stjórn Minami Jiro (1874-1955) 

landstjóra og herforingja á árunum 1936-1942. Undir hans stjórn í Kóreu var til dæmis reynt 

með skipulögðum hætti að úthýsa kóresku tungumáli og innleiða japönsku í Kóreu með því 

að kenna einungis japönsku í skóla. Einnig reyndu þeir að þröngva Kóreubúum til að taka þátt 

í athöfnum shinto-trúarinnar, fjölgyðistrúarbragða Japana, með því til dæmis að neyða 

skólabörn og kennara til að hneigja sig fyrir framan shinto-hofin, sem Japanar litu reyndar 

ekki beinlega á sem trúarlega athöfn heldur aðeins virðingarvott við keisarann og fjölskyldu 

hans þar sem hann taldist til guðs. (Hildi Kang, 2001: 111) Einnig voru Kóreubúar látnir fara 

með formlegan eiðstaf sem þegnar keisararadæmisins1. Ennfremur var þess krafist að allir 

Kóreubúar breyttu kóreska nafninu sínu í japanskt nafn. (Kang Hildi, 2001: 111-112)  

Sem dæmi má nefna að kóreskur bóndi og fiskveiðimaður, Pak Song‘pil, fæddur 1917, 

sagði frá því í endurminningum sínum að hann hefði mörgum sinnum verið beittur ofbeldi af 

japönskum yfirvöldum fyrir að hafa neitað að skipta um nafn. Hann gafst svo á endanum upp 

á þessari baráttu sinni og breytti nafninu sínu í Otake. Þeir Kóreumenn sem breyttu nafninu 

sínu breyttu því oftast í eitthvað sem hafði svipaða merkingu og nafnið þeirra á kóresku eða 

tengdist þeim persónulega. Þetta var engin undantekning hjá Pak og breytti hann nafninu 

sínu í Otake því að kínverska táknið fyrir „O“ hefur sömu merkingu og stafurinn „Tae“ í 

kóresku og er það fyrsti hlutinn af nafni fæðingarstaðar Paks, Taebyon, en „take“ þýðir 

bambus á japönsku og þetta valdi hann vegna þess að stór bambus óx í bakgarðinum hjá 

honum. Þess vegna tók hann sér nafnið Otake. (Kang Hildi, 2001: 117-118) 

 

                                                            
1 Pledge of Imperial Subjects 
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b. Kóreskir innflytjendur  

 

Á meðan Kórea var undir yfirráðum japanska keisaraveldisins fluttu um milljón 

Kóreubúa til Japans, sumir sjálfviljugir en um 600.000 manns voru fluttir þangað nauðugir 

sem vinnuafl, flestir á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. Í lok stríðsins voru um það bil tvær 

milljónir Kóreumanna búsettar í Japan.  

Lífsskilyrði kóreskra verkamanna í Japan voru vægast sagt ömurleg. Þeir bjuggu  við 

verri kjör en japönsku verkamennirnir og fengu að jafnaði þrisvar sinnum lægri laun. Þeir 

fengu einungis að vinna erfiðustu störfin þar sem Japanar töldu þá hafa „meðfædda 

hæfileika“ til slíkra verka. Konurnar unnu til dæmis í litlum verksmiðjum í Nakahiro og 

Kusunoki-cho í Hiroshima. Í Nagasaki vann fólkið hins vegar í almennri en erfiðri 

byggingarvinnu. (Weiner & Chapman, 2009: 163-165; Eika Tai, 2004: 356) 

Ímynd Japana af Kóreumönnum hefur trúlegast mótast mjög af því að Kóreumenn 

bjuggu við léleg húsakynni og sáust helst í fátækrahverfunum og á yfirgefnum vinnusvæðum 

þar sem þeir bjuggu einnig. Þetta mætti segja að hafi orðið til þess að festa enn frekar í sessi 

þá afstöðu Japana að Kóreumenn væru óvelkomnir innflytjendur í Japan. Í þokkabót voru 

japönsku verkamennirnir hvattir til þess af yfirvöldum að líta á kóresku verkamennina sem 

keppinauta sína, sem ýtti ennfrekar undir það fjandsamlega viðmót sem mætti kóresku 

innflytjendunum í Japan. (Weiner & Chapman, 2009: 164) 

Vegna þeirra lélegu húsakynna sem Kóreumenn bjuggu við áttu þeir einnig oft við 

margvísleg heilsufarsvandamál að stríða sem Japanar litu síðan á sem „kynþáttalegan 

veikleika“ Kóreumanna. (Wiener and Chapman, 2009: 163-165)  „Í samtíma frásögnum er 

útbreiðsla fátæktar, ofbeldis og sjúkdóma innan kóresku samfélaganna [...] útskýrð með 
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menningarbundum eða kynþáttatengdum sérkennum[,]“2 segja þeir Wiener og Chapman í 

grein sinni „Zainichi Koreans in History and Memory“ frá árinu 2009, og vitna þar í grein eftir 

T. Sakai frá 1931. (Wiener & Chapman, 2009: 163) 

Á meðan Kórea var undir japanska keisaraveldinu voru Kóreumenn formlega taldir 

japanskir ríkisborgarar, þótt ekki hafi Japanar almennt litið á þá sem Japana. Kóreumenn í 

Japan vildu hvort er eð ekki sjálfir líta á sig sem Japana og gátu það hvort eð er ekki vegna 

þeirra aðstæðna sem þeim var boðið upp á. Eftir ósigur Japana í stríðinu og endurheimt 

sjálfstæði Kóreu flutti mikill meirihluti Kóreumanna aftur heim til Kóreu frá Japan. Þeir sem 

eftir voru reyndu margir hverjir, að minnsta kosti fyrstu áratugina, að halda hópnum saman 

og efla samkennd innan zainichi-hópsins. Þá vaknar sú spurning hvernig þessum hópi kóreska 

minnihlutans í Japan tókst að viðhalda menningu sinni og samstöðu þrátt fyrir óvinsamlegt 

viðmót lengi framan af. 

 

2. Samstaða og ágreiningur innan hóps Kóreumanna í Japan 

Kóreski minnihlutinn í Japan varð fjölmennastur í lok seinni heimstyrjaldar, alls nærri 

tvær milljónir manna. Eftir að Kórea fékk sjálfstæði á ný eftir stríðið fluttu um 1.400.000 

þeirra aftur heim til Kóreu, en um það bil 600.000 manns ákváðu engu að síður að vera um 

kyrrt í Japan eða sáu sér ekki fært að flytja vegna til dæmis lélegs efnahags- og 

stjórnmálalegs ástands í Kóreu á þeim tíma. Fyrstu árin eftir það, eða allt fram til ársins 1952 

voru þeir ennþá formlega taldir japanskir ríkisborgarar eins og þeir höfðu verið á meðan 

Japan réði yfir Kóreu. Þessi fyrstu ár einkenndust mjög af því að zainichi-hópurinn lagði mikla 

                                                            
2 „Contemporary accounts, however, attributed the prevalence of poverty, violance and disease within Korean 
communities to culturally or racially embedded characteristics.“  
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áherslu á að standa saman og halda í menningu sína þrátt fyrir erfiðar aðstæður. (Weiner & 

Chapman, 2009: 172; Eika Tai, 2004: 358)  

 

a. Japanska „einmenningarríkið“ 

Þegar Kóreumenn komu til  Japans tók á móti þeim þjóð sem mætti segja að hafi lengi 

litið á sig sem „einnar menningar ríki“3. Þessi eindregna þjóðernisafstaða Japana mótaði 

mjög öll tengsl og samskipti zainichi-hópsins við landsmenn. (Weiner & Chapman, 2009: 172) 

 Japanir hafa lengi litið svo á að aðeins þeir sem ættu japanska foreldra gætu orðið 

eða verið japanskir ríkisborgarar, aðrir væru alltaf útlendingar jafnvel þótt að þeir hefðu 

fæðst í Japan og væru í engu ólíkir Japönum nema kannski í útliti. Með þessu hafa Japanir í 

reynd fylgt því sem á frönsku er nefnt „jus sanguinis“, það er að þjóðerni ráðist af uppruna 

eða blóði. Á fyrstu árunum eftir stríðið afneituðu Japanar hreinlega tilvist 

kynþáttaminnihlutahópa í Japan þar sem hugmyndin um „einnar menningar ríki“ var enn 

mjög ráðandi í samfélaginu. (Wiener & Chapman, 2009: 172; Eika Tai, 2004: 359)  

Taka skal þó fram að kenningin um „einnar menningar ríki“ meðal Japana hefur ekki 

verið einhlít. Eiji Oguma, sem skrifaði greinina „Tan‘itsu minzoku shinwa no kigen“4 frá árinu 

1995, bendir á að Japanar hafa notað tvær leiðir til að réttlæta yfirburði sína sem þjóð. Ýmist 

héldu þeir því fram að allir Japanar væru innbyrðis skyldir og væru þess vegna kynþáttalega 

hreinir eða að þeir ættu uppruna sinn í mörgum mismunandi kynþáttum. Þeir notuðust síðan 

ýmist við aðra stefnuna eða hina eftir því sem hentaði þeim betur stjórnmálalega hverju sinni. 

Þannig notuðust þeir til dæmis við seinni kenninguna á millistríðsárunum því það nýttist 

þeim við að réttlæta útþenslustefnu sína í nágrannaríkjunum. (Eika Tai, 2003: 10) 

                                                            
3 Tekið skal fram að með hugtakinu „einnar menningar ríki“ á ég við enska hugtakið „homogenous culture-
state“ 
4 (The myth of the homogeneous nation) 
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b. Kóresku ræturnar 

Einmenningarkrafa Japana breytti því þó ekki að zainichi-hópurinn hafði áfram mjög 

sterkar taugar til Kóreu. Þar áttu þeir ættingja og vini sem sumir héldu tengslum enn við og 

fylgdust einnig flestir með innanlandsmálum í Kóreu. Strax frá byrjun mótaðist samband 

zainichi-hópsins og Japana „*...+ ekki aðeins af hugmyndum um japanska einsleitni fyrir 

útvalda heldur einnig af öflugum og áhrifaríkum tengslum við kóreska heimalandið og innri 

stjórnmálum zainichi-hópsins.“5 (Wiener & Chapman, 2007: 172) Trúin á að dvöl þeirra í 

Japan yrði aðeins tímabundin ýtti auk þess undir vilja þeirra til að viðhalda menningu sinni.  

Eftir því sem zainichi-hópurinn hefur verið lengur í Japan hefur hann hins vegar tengst 

japönsku samfélagi æ nánari böndum. Kóresku íbúarnir í Japan eru margir hverjir einfaldlega 

nánast orðnir svokallaðir „kóresk-japanskir“ borgarar og hefur það orðið til þess að flækja 

hlutina verulega innan zainichi-hópsins. Ágreiningur hefur jafnan vaxið innan zainichi-hópsins 

í Japan um hvort viðhalda eigi kóresku menningunni og neita að teljast hluti af japanska 

samfélaginu eða hvort þeir eigi einfaldlega að verða „japanskir“ til að eiga möguleika á að 

geta betur fallið inn í hópinn. Þessi ágreiningur hefur aukist sérstaklega á síðustu árum. (Eika 

Tai, 2004: 361-366) 

Á árunum 1945-1970 urðu hinsvegar smám saman breytingarnar á þessari afstöðu 

innan zainichi-hópsins. Rithöfundurinn Isogai Jirou heldur því fram að sögu zainichi-hópsins í 

Japan eftir seinni heimsstyrjöldina megi skipta í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið átti að hafa náð 

til um 1960 og kallar hann það „tímabil stjórnmála“6. Annað tímabilið ætti að hafa náð til um 

1985 þegar meðlimir zainichi-hópsins höfðu mestan hug á því að teljast vera Japanir og átti 
                                                            
5 „*…+‘not only by exclusivist notions of Japanese homogeneity but also by powerful and influential Korean 
homeland affinity and the internal politics of the zainichi population‘.“  
6 „season of politics“ 
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síðan þriðja tímabilið að ná til áranna eftir 1985, þegar blönduðum hjónaböndum milli 

meðlima zainichi-hópsins og Japana fór að fjölga.  Þeir voru því í lokin byrjaðir að líta á sig þá 

sem japanska ríkisborgara af kóreskum ættum. (Weiner & Chapman, 2009: 171) 

Skipting Kóreu í tvö ríki, Norður- og Suður-Kóreu, í kjölfar Kóreustríðsins sem stóð frá 

1950-1953, varð síðan til þess að innan zainichi-hópsins í Japan kom upp annars konar 

ágreiningur. Zainichi-hópurinn klofnaði í tvo meginhópa, annars vegar voru þeir sem fylgdu 

Norður-Kóreu að málum og hins vegar þeir sem fylgdu Suður-Kóreu. Hvora hliðina menn 

studdu réðst einungis af stjórnmálaskoðunum en ekki af því hvaðan fjölskyldur þeirra voru 

því flest allir í zainichi-hópnum í Japan voru frá þeim hluta Kóreu sem varð að Suður-Kóreu. 

Zainichi-hópurinn skiptist þess vegna í Zai-Nippon Chōsenjin Renmei 7, eða í stuttu máli 

„chongryun“ sem studdu Norður-Kóreu og í Zai-Nippon Daikan Kyouryuu Mindan8 eða í 

stuttu máli mindan sem að studdi Suður-Kóreu. Þriðji hópurinn, sem nefndur var souren, 

hafnaði í reynd skiptingu Kóreu í tvö ríki og aðhylltist báða hlutana jafnt. (Wiener & Chapman, 

2007: 173) Þessir flokkadrættir Kóreumanna í Japan breyttu hins vegar engu um þá afstöðu 

þeirra að þeir væru einungis gestir í Japan og myndu á endanum fara aftur heim. 

 

3. Réttarstaða Kóreumanna í Japan 

Upp vakna samt spurningar um það hvernig lagaleg staða zainichi-hópsins innan 

japanska ríkisins var á þessum tíma og hvaða breytingar urðu á henni þegar fram liðu stundir.  

Árið 1952 var gerður friðarsáttmáli í San Francisco milli Japana og Bandaríkjamanna þar sem 

Japanar féllust meðal annars á að veita Kóreu fullt sjálfstæði. Þrátt fyrir að þetta væru góð 

tíðindi fyrir Kóreubúa í Kóreu þá var útkoma ekki jafn góð fyrir zainichi-hópinn í Japan þar 

                                                            
7 „The League of Koreans“ 
8 „Korean Resident‘s Union in Japan“ 
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sem  þeir féllu þá undir japönsk lög um skráningu útlendinga9 og undir innflytjendaeftirlitið í 

Japan10. (Wiener & Chapman, 2009: 175-176) Fyrir sáttmálann höfðu Kóreumenn í Japan átt 

þann möguleika að skrá sig sem japanska ríkisborgara þar sem tæknilega voru þeir það 

ennþá af því að Kórea var þá undir japanskri stjórn. Flestir höfðu ekki gert það vegna þess að 

þeir vildu ekki taka upp japanska siði og tungu. (Eika Tai, 2004: 356; Weiner & Chapman, 

2009: 172)  

Breytingin árið 1952 þýddi það sem sagt að þeir Kóreumenn sem bjuggu í Japan án 

þess að vera með japanskan ríkisborgararétt höfðu lítil réttindi í ríkinu og höfðu einnig 

ótryggt dvalarleyfi. (Wiener & Chapman, 2009, 175-176) Innflytjendaeftirlitið í Japan á 

þessum tíma var stundum kallað „1952 kerfið“11 en samkvæmt því kerfi var þess krafist af 

Kóreumönnum að bera alltaf á sér svokallað skráningarskirteini. Árið 1955 var því svo bætt 

við að allir útlendingar, hvort sem þeir eru fæddir í heimalandi sínu eða í Japan, þyrftu að 

láta taka af sér fingraför. Japönsk yfirvöld voru farin að líta á Kóreumenn í Japan sem ógn við 

þjóðaröryggi Japans og voru því lögin mjög ströng. Þeir sem fæddir voru eftir 1952 þurftu 

einnig að endurnýja dvalarleyfi sitt á þriggja ára fresti. (Jeff Hester, 2008: 141; Eika Tai, 2004: 

358) 

Þetta þýddi að þeir sem gátu ekki fengið ríkisborgararétt, sem var yfirgnæfandi 

meirihluti, höfðu takmörkuð borgaraleg réttindi og mjög óörugga búsetustöðu 

sem gæti orðið til þess að þeim yrði vísað úr landi sem „óvelkominn“ hvenær sem 

er. Skráning var knúin fram með lögum sem fylgdu refsingar fyrir þá sem ekki 

fylgdu eftir skráningunni. Árið 1955 var tekið upp fingrafarakerfi (shimon ounatsu 

                                                            
9 Alien Registration law, jap: Gaikokujin Touroku Hou 
10 The Immigration Control Law, jap: shutsunyuukoku Kanri Hou 
11 „1952 system“ 
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seido) sem var talin hluti af verklagi við útlendingaskráninguna.12 (Jeff Hester, 

2008: 141) 

Árið 1965 voru gerðar nýjar breytingar á dvalarréttindum zainichi-hópsins í Japan 

þar sem þau voru endurskoðuð með nýjum samningi milli Suður-Kóreu og Japans um 

bætt samskipti ríkjanna13 og fengu suður-kóreskir borgarar þá að nokkru jafnan aðgang 

á við Japani til félagslegrar aðstoðar og ótakmarkaðan aðgang að skólakerfinu og 

heilbrigðiskerfinu.  

Með samningi frá 1965 um bætt samskipti Suður-Kóreu og Japans var 

búseturétturinn endurskoðaður og auðveldaði samningurinn jafnan aðgang að 

sumum velferðarstyrkjum og veitti ótakmarkaðan aðgang að 

almenningsmenntun og almenningsvelferðarkerfum fyrir zainichi sem voru með 

suður-kóreskan ríkisborgararétt. Þessu var náð fram með því að veita öllum 

suður-kóreskum íbúum í Japan „sérstakan varanlegan búseturétt“ (tokubetsu 

eijuu). 14 (Weiner & Chapman, 2009: 173) 

Souren-hópurinn, sem studdi bæði Norður- og Suður-Kóreu, var á móti þessum 

sáttmála vegna þess að í honum var ekki nein viðurkenning á Norður-Kóreumönnum í Japan. 

Mindan-hópurinn, hópur þeirra sem höfðu suður-kóreskan ríkisborgararétt, skiptist hins 

vegar í tvennt um þetta mál, en flestir voru sammála sáttmálanum. (Wiener & Chapman, 

2009: 171-173) Þetta átti hins vegar eftir að breytast með nýjum Innflytjendalögunum í 

                                                            
12 „This meant that those who could not naturalize, by far the majority, had little rights as citizens and a very 
insecure residency status that could see them deported as ‚undesirables‘ at any time. Registration was 
enforced by law, with severe penalties for those who did not undergot he progress. In 1955, as part of the 
procedure in alien registration, a system of fingerprinting (shimon ounatsu seido) was introduced.„ 
13 Korea-Japan Normalization Treaty 
14 „The 1965 Republic of Korea-Japan Normalization Treaty reviewed residency rights, and it facilitated equal 
access to some welfare benefits and unrestricted access to public education and the public health system for 
zainichi holding South Korean nationality. This was achieved through a ‚special permanent resident‘ (tokubetsu 
eijuu) category for all South Korean residents in Japan.“ 
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Japan árið 1981, en þá var öllum innflytjendum í Japan, sem höfðu haft japanskan 

ríkisborgararétt í stríðinu og afkomendum þeirra, að fá þann sama varanlega búseturétt sem 

Suður-Kóreumenn höfðu fengið árið 1965. Þar með fengu Norður-Kóreumenn einnig þennan 

rétt. (Eika Tai, 2004: 362) 

Árið 1970 gerðist atburður sem átti eftir að koma róti á afstöðu margra innan 

zainichi-hópsins. Zainichi-Kóreumanni að nafni Pak Chong-sok var neitað um vinnu hjá 

japanska raftækjafyrirtækinu Hitachi vegna þess að hann hafði ekki japanskan 

ríkisborgararrétt, jafnvel þótt hann hefði náð prófinu og farið í viðtal. Pak lögsótti fyrirtækið 

og vann málið árið 1974. Hann fékk síðar starf hjá Hitachi. Flestir sem studdu Pak voru af 

annarri og þriðju kynslóð zainichi-hópsins. Eldri kynslóðin var hins vegar mjög á móti því sem 

Pak hafði gert, að lögsækja fyrirtækið, því þeim fannst þetta ekki við hæfi. Þeim fannst að 

með kröfum af þessu tagi væru þeir í raun óbeint að krefjast þess að verða hluti af japanska 

ríkinu. (Weiner&Chapman, 2009: 173-174) 

Í framhaldi af þessum atburði skrifaði japanskur embættismaður að nafni Sakanaka 

Hidenori ritgerð árið 1975 sem átti eftir að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda gagnvart 

innflytjendum og þá Kóreumönnum aðallega. Hann taldi að af kóreska minnihlutanum gæti 

stafað ógn og þess vegna þyrfti að koma betra skipulagi á stöðu þeirra í Japan. Árið 1977 

sagði hann að um Japanar gætu farið þrjár mögulegar leiðir til að takast á við vandann. Fyrsta 

leiðin væri að Kóreumenn myndu lifa áfram í Japan sem útlendingar en að stjórnin þyrfti að 

koma að betri og varanlegri skipulagi á stöðu þeirra.  Önnur leiðin væri sú að Kóreumenn 

myndu búa í Japan sem japanskir ríkisborgarar og að þeir yrðu hvattir til þess. Þriðja leiðin 

væri síðan sú að þeir myndu snúa aftur heim til Suður- eða Norður-Kóreu. Flestir 

Kóreumannanna voru þá enn hlynntir fyrstu leiðinni. Sakanaka var hins vegar mest hlynntur 

annarri leiðinni og reyndi að ýta á eftir stjórnvöldum í að pressa á Kóreumennina í að velja 
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þann kost. Hann taldi nauðsynlegt að kóreski minnihlutinn myndi aðlagast japönsku 

samfélagi og  þar með fá japanskan ríkisborgararétt. Það var einnig hann sem kynnti til 

sögunnar hugtakið „kóreskur Japani“ og taldi hann að það væri einungis tímaspursmál þar til 

þeir yrðu orðnir það í raun þar sem flestir Kóreumenn í Japan væru  hvort sem er nú þegar 

einhvers staðar mitt á milli þess að vera Japani og Kóreumaður. Ritgerð Sakanaka varð til 

þess að vekja loks áhuga japanska þingsins á stöðu kóreska minnihlutahópsins í Japan. (Eika 

Tai, 2004: 361-362) 

Árið 1979 kviknaði síðan í fyrsta sinn í samræðum milli Kim Tong-myung, sem var af 

zainichi ættum, og Iinuma Jirou, japönskum fræðimanni, hugmyndin um „þriðju leiðina“ fyrir 

zainichi-hópinn, sem gekk út á það að Kóreumenn gætu búið áfram í landinu án þess að 

afneita kóreskum bakgrunni sínum. Þeir þyrftu sem sagt að hætta að bíða eftir að snúa aftur 

til heimalandsins en beina frekar kröftum sínum að því að byggja upp líf sitt sem íbúar í Japan 

með kóreskan uppruna. Seinni kynslóðir Kóreumanna fylgdu þessari skoðun Kims enda 

orðnar leiðar á yfirgangi eldri kynslóðarinnar. Taka skal fram að á þessum tíma voru hvort er 

eð önnur og þriðja kynslóð zainichi-hópsins í Japan hættar að líta á sig  sem einungis 

Kóreumenn eða Japana, heldur litu þeir á sjálfan sig einhverstaðar á milli þess að vera 

Kóreumaður og Japani , og vildu því fá að móta líf sitt í samræmi við það. (Weiner & 

Chapman, 2009: 174-175; Eika Tai, 2004: 363) „Sem virkir meðlimir í samfélagi sem þeim 

fannst þeir tilheyra, hófust zainichi handa við að einbeita sér að borgararéttindum, vekja 

máls á ranglæti og á útskúfun sem réttmæta íbúa japansks samfélags.“15 (Weiner & 

Chapman, 2009: 175) 

                                                            
15  „As active members of a community in which they felt they belonged, the zainichi began to focus on civil 
rights, addressing issues of inequity and marginalization that affected them as rightful residents of Japan.“ 
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Rétt er að taka það fram að á níunda áratugnum stóð yngri kynslóðin í öflugri baráttu 

fyrir auknum réttindum zainichi-hópsins í Japan. Baráttan snerist einkum gegn misrétti 

tengdum kosningakerfinu, takmörkuðum aðgangi að velferðarþjónustu, og takmörkuðum 

möguleikum á að fá atvinnu hjá hinu opinbera, ásamt því að þurfa að láta taka af sér 

fingraför eins og þeir væru útlendingar. (Wiener & Chapman, 2009: 176) Sem dæmi má 

nefna vandræði zainichi-hópsins við að taka þátt í kosningum: 

Kóreumenn í Japan hafa aldrei fengið að skrá sig á koseki sem er 

fjölskylduskráning í Japan. Þetta leiddi til þess að þeir fengu ekki að kjósa þrátt 

fyrir að árið 1925 hafi kóreskir menn fengið kosningarétt, en það var lagt niður 

eftir stríðið því þeir voru ekki í koseki. (Weiner & Chapman, 2009: 178 - 181) 

Breytingar urðu samt á þessu eftir að maður að nafni Han Jong-seok, fyrstu kynslóðar 

zainichi, varð árið 1980 fyrstur úr zainichi-hópnum til að neita að láta taka af sér fingraför og 

bar því við að um  kynþáttamismunun væri að ræða. Aðrir fylgdu honum eftir og innan við 

fimm árum seinna höfðu meira en 100 manns neitað að láta  taka af sér fingraför. Um 1985 

höfðu um 10.000 manns neitað. Þetta var samt sem áður ekki hættulaust og lentu margir í 

fangelsi. Það var svo árið 1999 sem japönsk stjórnvöld lögðu niður þessa kröfu um 

fingrafaraskráningu. Með tilkomu annarrar og þriðju kynslóðar zainichi-hópsins tók viðhorf 

þeirra að breytast og vildu þeir verða frekar fullgildir „meðlimir“ í japönsku samfélagi heldur 

en „gestir“ eins og þeir voru áður. (Weiner & Chapman 2009, 175-178) 

Á tíunda áratugnum fóru síðan æ fleiri Kóreumenn að skipta yfir í japanskan 

ríkisborgararétt og jafnframt fjölgaði blönduðum hjónaböndum Kóreumanna og Japana. Á 

þessum tíma voru um 80% hjónabanda Kóreumanna við Japana. (Eika Tai, 2004: 366) 
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Á níunda áratuginum voru einnig stofnuð samtök sem nefnast AREN. Meðlimar í þeim 

samtökum voru Kóreumenn sem höfðu áður fengið japanskan ríkisborgararétt og jafnframt 

þurft að taka upp japanskt nafn. Þeir kröfðust þess að fá að taka upp kóreska nafnið sitt aftur 

og fengu því svo framgengt í lok níunda áratugarins. Margar kóreskar stjörnur og frægir 

viðskiptamenn í Japan fóru síðan fljótlega eftir það að nota kóreska nafnið sitt opinberlega. 

(Eika Tai, 2004: 366-367)  

 

4. Menntun kóreskra barna í Japan 

Einn mikilvægur þáttur í sögu kóreska minnihlutans í Japan er skólaganga barnanna. 

Hvernig staðið er á menntun ungu kynslóðarinnar hefur mikil áhrif á það hvernig kóresku 

börnin tileinka sér menningu Japans og hvort þeim er gert kleift að viðhalda tengslum við 

menningu upprunalandsins. Skólamálin hafa haft mikil áhrif á afstöðu zainichi-hópsins og 

verður hér rætt um þróun þeirra. 

 

a. Fyrstu kóresku skólarnir 

Árið 1945 voru stofnaðir 550 kóreskir skólar í Japan,  sem sáu alfarið um menntun 

barna zainichi-hópsins. Í byrjun voru alls um 44.000 nemendur í þessum skólum. Þarna fengu 

börnin fræðslu um allt sem tengdist Kóreu, frá kóreskri sögu til kóresks efnahags og 

menningu. Stofnendur þessara skóla voru félagar í „Bandalagi Kóreumanna“16 sem stofnað 

var árið 1945. Markmið bandalagsins var að verja stöðu Kóreumanna í Japan. Þessum nýju 

skólum varð hins vegar ekki langra lífsdaga auðið því í janúar árið 1948 kröfðust japönsk 

                                                            
16 „The League of Koreans“ 
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yfirvöld þess að kennslan í skólunum væri í samræmi við  menntamálalögin frá 194717. Í þeim 

lögum var gerð sú krafa að kennslan færi fram á japönsku en kóresku börnin gætu fengið 

aukakennslu á sínu máli. Kóreumenn í Japan mótmæltu þessu harðlega í apríl 1948. Þau 

mótmæli snérust upp í átök við lögreglu og lauk þeim með því að flestir voru handteknir. 

Átökin í Osaka voru það harkaleg að kóreskur drengur varð fyrir byssuskoti lögreglumanns og 

lét lífið. Árið 1949 skipuðu síðan japönsku yfirvöldin svo fyrir að „Bandalag Kóreumanna“ yrði 

lagt niður. Um leið voru flestir skólarnir lagðir niður en árið 1952 voru þó 154 enn starfandi. 

Flest kóresku börnunum enduðu á því að þurfa að flytja í japanska skóla og þar var þeim 

alfarið  bannað að tala annað en japönsku í þeim skólum. (Eika Tai, 2007: 8) 

Á sjötta áratug síðustu aldar eða eftir að Kóreu hafði verið skipt í norður og suður 

hluta, voru síðan stofnaðir nýir skólar sérstaklega ætlaðir chongryun-hópnum sem tengdist 

Norður-Kóreu, eða Joseon skólar eins og þeir voru einnig kallaðir. Þessir skólar fengu styrk frá 

Norður-Kóreu. Kennslan gekk mjög vel í fyrstu og í byrjun áttunda áratugsins voru skólarnir 

orðnir 180 talsins. (Eika Tai, 2007: 8-9) Í dag hefur þetta hins vegar breyst, skólunum hefur 

fækkað aftur og nú eru aðeins 8000 nemendur í 73 skólum eftir og helmingur þessara 

nemenda eru með suður-kóreskan ríkisborgararétt. (Fréttavefurinn The Hankyoreh, 11. 

Janúar 2013)  

 

 

 

 

 

                                                            
17 „School Education Law of 1947“ 
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b. Þjóðerniskennsla fyrir kóresk börn 

Árið 1965, þegar ljóst var orðið að Kóreumenn yrðu áfram í opinberum skólum í 

Japan um óákveðinn tíma, settu borgarayfirvöld í Osaka á stofn rannsóknarnefnd um 

skólavanda erlendra barna18. Í skýrslu nefndarinnar var fullyrt að kóresku nemendurnir væru 

sjálfselskir, skítugir og mjög varir um sig. Nefndin taldi að til þess að laga andrúmsloftið í 

skólunum þyrfti fyrst og fremst að efla þjóðernisvitund kóresku barnanna, því þar lægi 

aðalvandinn. (Eika Tai, 2007: 10) 

Þessi niðurstaða varð til þess að stofnuð voru samtök um menntun kóreskra barna í  

opinberum japönskum skólum19, skammstafað ZOK. Meðlimir í ZOK voru kennarar, 

skólayfirvöld og fræðimenn frá Osaka og nágrenni. Allir í ZOK voru sammála því að hægt væri 

að rekja hegðunarvandamál kóreskra barna að verulegu leyti til milliríkjadeilna og að þau 

væru því í reynd Japönum, semsagt þeim sjálfum að kenna. (Eika Tai, 2007: 10) 

Þær breytingar sem voru gerðar á menntastefnu japanskra skólayfirvalda í framhaldi 

af þessu, sem sagt undir lok sjöunda áratugs síðustu aldar, fóru skólamál kóreskra barna í 

japönskum skólum að batna. Á þessum tíma hófst í japönskum skólum hin svokallaða 

„kóreska þjóðerniskennsla“ fyrir kóreska nemendur. (Eika Tai, 2007: 5)  

Jeffry Hester, prófessor í félagsmenningarlegri mannfræði, hefur skrifað um og 

rannsakað mikið mál zainichi-hópsins. Hann telur að bæði japönsku kennararnir og kóresku 

foreldrarnir hafi talið þjóðerniskennslu lykilatriði til þess að stuðla að jákvæðri sjálfsímynd 

barnanna. En þrátt fyrir það var þó nokkur munur á því hvaða áherslu kennararnir og 

foreldrarnir voru með. Japönsku kennararnir virtust leggja mikla áherslu á að eyða 

fordómum gagnvart Kóreumönnum í Japan, en kóresku foreldrarnir virtust leggja meiri 

                                                            
18 „Research Council for Foreign Children‘s Eduational Problems“ 
19 Club for Thinking about Eduation for Korean Children Enrolled in Public Schools 



21 

áherslu á að byggja upp kóreska þjóðernisvitund meðal barnanna. (Jeffry Hester, 2000: 193) 

Bæði kóresku foreldrarnir og japönsku kennararnir lögðu áherslu á það að börnin myndu 

nota kóresku nöfnin sín í tímum. Meðal annars var efnt til ákveðinna athafna í tímum, 

einskonar nafnkynningarathafna, kallaðar bounmyou sengen, þar sem börnin áttu að greina 

frá hinu raunverulega nafni sínu. (Eika Tai, 2004: 366)  

Kóreumennirnir sjálfir skiptust reyndar í tvö hópa eftir því hvaða áherslu þeir vildu 

hafa á í kennslunni. Annar hópurinn hafði mestan áhuga á innanlandsstjórnmálum í Kóreu og 

vildu að börnin fengju fræðslu um þau mál , en hinn hópurinn hafði meiri áhuga á 

borgararéttindum Kóreumanna í Japan og einbeitti sér að því að draga úr kynþáttamismunun 

og efla pólitíska vitund um það ranglæti sem kóresk börn í Japan bjuggu við. (Eika Tai, 2007: 

5)   

Burakumin, sem var um lengri tíð lægri stétt í Japan, átti við svipuð vandamál og 

Kóreumenn að stríða. Þrátt fyrir að þeir litu eins út og Japanar, töluðu japönsku og höfðu 

svipaða menningu voru þeir útilokaðir frá samfélaginu vegna atvinnu þeirra sem 

leðurgerðamenn á Tokugawa-tímabilinu (1600-1868). Þeir voru taldir nærri því ómennskir 

vegna þess að vinna þeirra tengdist dauðanum. Kóreumenn bjuggu sumir í sömu 

fátækrahverfum og burakumin. (Ian Neary, 2009: 60-65)  

Börn þessara tveggja hópa áttu í svipuðum erfiðleikum í skóla, það er að missa af tíma, 

koma svöng í skólann og sýna óánægju sína með því að hegða sér illa. Árið 1972 tóku svo 

kóreskir foreldrar að krefjast þess að börnin þeirra fengju einnig aukakennslu líkt og börn 

burakumin höfðu fengið þar sem að þeirra börn þyrftu svipaða séraðstoð. Þessu markmiði 

var náð fram það sama ár því þá voru stofnaðir bekkir fyrir kóreskukennslu fyrir kóresk-

ættuð börn. (Eika Tai, 2007: 11) 
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Barátta Kóremanna í Osaka hélt svo áfram árið 1984 með stofnun samtaka um 

þóðerniskennslu sem bar nafnið Minsokkyou20 en á vettvangi þeirra var barist fyrir 

áframhaldandi fjárhagslegum stuðningi  til þjóðerniskennslu í skólum. Héldu samtökin því 

fram að „*...+kóresk börn ættu rétt á því að læra um þjóðmenningu heimalands síns.“ 21 (Eika 

Tai, 2007: 12)  

Þessar aðgerðir skiluðu fljótlega margvíslegum árangri. „Vegna mótmæla ZOK og 

Minsokkyou stofnaði Osaka hérað hin svokölluðu „Grundvallarreglur um menntun útlendinga 

sem eru í landinu“‚the Basic Guideline of Education for Resident Foreigner‘ árið 1988 [...] til 

þess að láta í ljós að þjóðerniskennsla væri verðugt viðfangsefni alls staðar í héraðinu.“ 22 

(Eika Tai, 2007: 13) Þetta varð síðan einnig til þess að árið 1992 var gert samkomulag um að 

sjálfboðakennsla yrði gerð opinber og fengi fjárhagslegan stuðning frá ríkinu, og jafnframt 

var kennslan aukin. (Eika Tai, 2007: 13) 

 

5. Breytt afstaða Japana til Kóreumanna á síðustu árum 

Í lokin er svo rétt að velta fyrir sér spurningum um hvernig álit almennings í Japan á 

Kóreumönnum hefur breyst á allra síðustu árum og áratugum? Segja mætti að viðhorf 

almennings í Japan til Kóreumanna hafi fyrst byrjað að breytast í betri átt árið 1988 þegar 

Ólympíuleikarnir voru haldnir í Kóreu. Þar sem vegalengdin frá Japan til Kóreu er ekki löng 

má draga þá ályktun að margir Japanar hafi ákveðið að ferðast til Kóreu til að fylgjast með 

leikunum en í leiðinni kynnst menningunni og fólkinu og jafnframt fengið jákvæðari sýn á 

Kóreu. Sun Jung, doktor í menningarfræði, segir að næsta stóra viðhorfsbreytingin hafi orðið 

                                                            
20 The Associtation for Advancing Ethnic Education 
21 . „*...] Minsokkyou contended that Korean children had the rigth to learn the ethnic culture of their 
homeland.“(Eika Tai, 2007, bls. 12) 
22 „In response to the eduational activism led by Minsokkyou and ZOK, Osaka Prefecture established in 1988, 
„*...+ making clear that ethnic education was an issue for all schools in the prefecture.“(Eika Tai, 2007, bls. 13) 
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árið 2002 þegar heimsmeistarakeppninni í fótbolta var haldin sameiginlega í Kóreu og Japan. 

(Sun Jung, 2011: 41)  

 

a. „Winter Sonata“ æðið 

Viðhorfsbreytingarnar náðu samt hápunkti árið 2003 með útsendingu kóresku 

sjónvarpsþáttanna Winter Sonata (2002)23 í Japan en þáttaröðin náði strax geysimiklum 

vinsældum, sérstaklega á meðal miðaldra kvenna í Japan. Konurnar voru yfir sig hrifnar af 

aðalpersónunni í seríunni sem var leikin af Bae Yong-Joon og gáfu honum gæluyrðið 

„Yonsama“ sem er nafnið hans á japönsku með japanska titlinum sama fyrir aftan. Konunum 

fannst Bae Yong-Joon leika hinn sannkallaða draumaprins, hinn fullkomna karlmann sem 

væri bæði blíður í lund og gæddur svokallaðri „mjúkri karlmennsku“24. Var það aðalástæðan 

fyrir þessum gríðarlegu vinsældum þáttanna. (Sun Jung, 2011: 35-39) 

Segja mætti að með þessum miklu vinsældum þáttaraðarinnar hafi hið svokallaða 

hallyu-bylgja, eða „kóreubylgjan“, byrjað í Japan en ekkert lát hefur enn orðið á þeim 

vinsældum. Það sem var sérstakt við Winter Sonata æðið var að aðdáendurnir skiptust í tvo 

hópa, annars vegar eldri aðdáendur sem höfðu nánast einungis áhuga á þáttunum sjálfum, 

og hins vegar yngri aðdáendurnir sem fengu um leið áhuga á menningu Kóreu almennt. 

(Yoshitaka Mori, 2008: 132) Eftir að þáttaröðin náði vinsældum mátti greina töluverða 

aukningu á  vinsældum kóreskrar matargerðar og tungumáls meðal yngri aðdáendanna í 

Japan. (Sun Jung, 2011: 35-36)  

 Í bók sinni „Korean masculinities and transcultural consumption – yonsama, rain, 

oldboy, k-pop idols“,  gerir Sun Jung könnun á því hvort afstaða aðdáenda 

                                                            
23 http://www.imdb.com/title/tt0395057/  
24 „soft masculinity“ 

http://www.imdb.com/title/tt0395057/
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sjónvarpsþáttarraðarinnar Winter Sonata til Kóreubúa hefði breyst eftir að þeir sáu þættina. 

Meginniðurstöður hennar voru þær að „*...+ afstaða japanskra kvenna til kóreskra manna 

hefur breyst frá því að líta á þá sem allt of miklar karlrembur og ósiðmenntaða yfir í að líta á 

þá sem menn með marga aðdáunarverða kosti.“25 (Sun Jung, 2011: 45) Flestir þáttakandanna 

í könnununni höfðu áður litið á kóreska karlmenn sem skuggalega, skelfilega, slóttuga og 

árásagjarna menn sem ekki væri hægt að treysta. Þessi ímynd er, eins og fyrr hefur verið 

greint frá, sprottin upp úr því hvaða lífsskilyrði Kóreumenn bjuggu í Japan á stríðstímanum og 

fyrstu árin eftir það. Sun Jung segir að fréttaflutningur frá Kóreu í Japan hafi trúlegast átt 

einnig stóran þátt í að móta þessa skoðun en lengi vel voru fréttirnar frá Kóreu aðallega 

neikvæðar og fjölluðu mest um fátækt og mótmæli sem voru í gangi í Kóreu. Afstaðan 

breyttist hins vegar mikið meðal margra Japan með tilkomu hallyu-bylgjunnar. (Sun Jung, 

2011: 36) Með tilkomu hinnar svokölluðu hallyu-bylgju á 21. öld hefur afstaða margra Japana 

til Suður-Kóreumanna orðið betri og eru í dag til dæmis margar kóreskar hljómsveitir, sem 

falla flestar undir K-pop (kóresk popp-tónlist), sem eiga marga aðdáendur í  Japan.  

 

b. Spenna síðustu ára 

Þrátt fyrir að afstaða margra Japan til Kóreu hafi batnað verulega á síðustu árum þá 

mótar pólitískur ágreiningur enn samskipti landanna tveggja að stórum hluta. Ein þrálátasta 

deilan snýst um Dok-do/Takeshima eyjarnar en sú deila blossaði upp enn á ný á árinu 2012. 

Eyjarnar eru staðsettar á milli Japan og Kóreu og eru þær kallaðar á kóresku Dok-do en á 

japönsku Takeshima. Kóreumenn líta svo á að eyjarnar séu kóreskar en Japanar líta hins 

vegar svo á að þær séu japanskar. Bæði löndin segjast hafa fullgildar sögulegar sannanir fyrir 

                                                            
25 “(…) Japanese women‘s perceptions have changed from viewing South Korean men as overly macho and 
uncivilized to viewing them as possessing highly idealized attributes.“ 
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því að eyjarnar tilheyri sínu landi. Deilurnar hafa reyndar verið töluvert í sviðsljósinu 

undanfarin ár eða allt frá því að Shimane hérað í Japan hélt hátíðlegan svokallaðan 

„Takeshima dag“ árið 2005, sem Kóreubúar mótmæltu harðlega. Árið 2012 ók síðan kóreskur 

maður vörubifreið sinni á hlið  sendiráðs Japans í Seoul, höfuðborg Suður-Kóreu, í því skyni 

að mótmæla kröfu Japana til eyjana. Japönsk stjórnvöld lögðu fram formleg mótmæli til 

kóreskra stjórnvalda út af því atviki. (Fréttavefurinn BBC, 10. ágúst 2012) Af öðrum erfiðum 

og viðkvæmum deiluefnum má nefna ágreining um kóreskar konur sem japanskir hermenn 

notuðu sem vændiskonur á stríðsárunum. Japanar hafa aldrei almennilega beðið afsökunnar 

á þessu og neita að greiða konunum skaðabætur. (Sun Jung, 2011: 37) 

Þrátt fyrir þennan neikvæða fréttaflutning fær nútímamenning Suður-Kóreu samt 

almennt góðar viðtökur í Japan. Aðra sögu er samt hægt að segja um Norður-Kóreumenn í 

Japan. Norður-kóreski hópurinn í Japan, chongryun, hefur átt erfiðara uppdráttar síðustu 

áratugi heldur en mindan. Ástæðan er án efa af stjórnmálalegum toga þar sem chongryun-

hópurinn er hlynntur Norður-Kóreu. Ætíð hefur verið mikil spenna á milli umheimsins og 

Norður-Kóreu, fyrir utan Kína.  

Einn atburður árið 2006 hafði veruleg áhrif á viðhorf Japana til Norður-Kóreumanna. 

Það ár gerðu stjórnvöld í Norður-Kóreu í fyrsta sinn tilraunir með kjarnorkusprengjur og 

flugskeyti sem fóru yfir japanskt landsvæði án þess að láta þá vita. Sökum þessa settu 

japönsk yfirvöld viðskiptabann á Norður-Kóreu. Bannaðar voru skipakomur frá Norður-Kóreu, 

en hinir norður-kóresku íbúar í Japan voru hreint ekki sáttir við þetta og efndu til mótmæla 

fyrir framan þinghúsið26 í Tokyo. Þeir sögðu að þeir vildu ekki að börn þeirra í kóreskum 

skólum yrðu fyrir áreitni út af þessum málum. (Fréttavefurinn Japan times, 9. nóvember 

2006)  

                                                            
26„ The Diet“ 
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Þessar kjarnorkuvopnatilraunir urðu meðal annars til þess að norður-kóresku 

íbúunum í Japan var neitað um leyfi til að halda sýningu í ráðhúsinu í Okayama-héraði sem 

áður hafði  verið gefið leyfi fyrir. Einnig var íkveikja á svæði sem var í eigu samtaka chongryun 

í Mito í Ibaraki héraði sem talið var mega rekja til japanskra andstæðinga Norður-Kóreu. 

(Fréttavefurinn Kyodo news, 9. nóvember 2006) 

Ekki batnaði ástand chongryun skólanna í Japan við þetta, en þeir höfðu verið á 

niðurleið síðustu árin. Í apríl árið 2010 gerðist það svo að ríkisstjórn forsætisráðherrans í 

Japan, Yukio Hatoyama, fékk samþykkt lög um að styrkja fjárhagslega aukakennslu allra 

menntaskólabarna en 2000 nemendur norður-kóresku skólanna voru þar skildir útundan. 

Stjórnvöld vildu ekki styrkja skóla sem tengdir voru við land sem hafði gert tilraunir með 

kjarnorkusprengjur sem og skotið flugskeytum yfir Japan. Út af þessu urðu mótmæli frá 

chongryun-hópnum í Japan. Töldu margir þarna vera um fordóma að ræða, því þarna væru 

þeir einungis að reyna að fræða börn sín um uppruna sinn. (Fréttavefurinn France24, 4. 

September 2010) 

Núna í byrjun 2013 hafa yfirvöld í Japan neitað aftur að veita þessum skólum 

fjárhagslegan stuðning svo barátta þeirra við að viðhalda skólunum heldur enn áfram. 

(Fréttavefurinn The Hankyoreh: 11. janúar 2013) 

 

c. Kóreuhverfið í Osaka 

Til að varpa ljósi á stöðu Kóreumanna í dag er ekki úr vegi að fjalla að lokum stuttlega 

um Kóreuhverfið í Osaka en þar í borg býr stór hluti kóreska minnihlutans í Japan. Alls eru 

búsettir um 110.000 Kóreumenn í Osaka og flestir þeirra hafa um árabili átt heima í hverfinu 

Ashihama en þar er Kóreuhverfið. Flestir kóreumannanna búsettir í hverfinu eiga rætur sínar 
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að rekja til Jeju eyjarinnar sem staðsett er sunnan við Suður-Kóreu. Höfðu forfeður þeirra 

verið fluttir til Ashihama svæðisins á millistríðsárunum sem vinnuafl.  Verslunargatan í 

hverfinu sem nær yfir þrjár húsaraðir ber nafnið Amatsu-douri sem þýðir „hafnargata 

himnaríkis“. Gatan fékk það nafn frá shinto-þorpshofinu í Ashihama. Gatan er þekkt á meðal 

Kóreumanna á svæðinu sem Chousen Ichiba sem þýðir einfaldlega „kóreskur markaður“ á 

japönsku. (Jeffry Hester, 2002: 177-181) Á götunni og víðar í hverfinu er seldur allskonar 

kóreskur varningur, frá kóreskum mat til kóreskra minjagripa til kóreskrar k-pop tónlistar.  

Árið 1986 ákvöðu japönsk stjórnvöld að auglýsa sérstaklega þessa verslunargötu og 

hverfið þar í kring sem „Kóreuhverfi“ eða á ensku „Korea Town“. En hver voru tildrög að 

þeirri ákvörðun? Á áttunda áratugnum höfðu Japanir ákveðið að þeir vildu bæta ímynd sína á 

alþjóðavettvangi. Á uppgangsárum efnahagslífsins í Japan um miðjan níunda áratuginn 

þurftu Japanir einnig mikið á erlendu vinnuafli að halda og sakaði þá ekki að hafa jákvæða 

ímynd af landinu. Með fjölgun erlendra verkamanna upphófust miklar umræður um hvort 

Japan ætti að halda sér sem lokuðu samfélagi eða opna dyrnar fyrir umheiminum og gerast 

opið samfélag. Vaxandi krafa var um að Japanar myndu sætta sig betur við útlendinga í 

japanska samfélaginu.  (Jeffry Hester, 2002: 183-184) Með  tilkomu „Kóreuhverfsins“ átti 

ekki einungis að tryggja kóreskum sölumönnum betri viðskipti heldur einnig að gefa Osaka 

betri ímynd, að hún fengi yfirbragð alþjóðlegrar borgar. Þótt þetta hafi aðallega beinst að 

Kóreumönnum á Osakasvæðinu þá vonuðust skipuleggjendurnir til þess að hverfið mundi 

draga að sér japanska viðskiptavini. Með tilkomu kóreuhverfisins var einnig ákveðið að 

endurnýja hverfið með kóresku þema. (Jeffry Hester, 2002: 184) 

Vegna aukinna vinsælda hallyu í Japan hafa kóreumennirnir í hverfinu nýtt sér 

kaupgræðgi aðdáenda hallyu með því að selja meira og meira af kóreskum tónlistarvarningi í 

svokölluðum „k-pop“ búðum. Á síðustu árum hafa blómstrað fleiri og fleiri slíkar búðir í 
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Kóreuhverfinu en þessar búðir selja allskonar hluti frá sokkapörum til ofnhanska með 

myndum af k-pop söngvara eða kóreskum leikara. Sem dæmi um það hve þessum búðum 

fjölgað hratt þá fór ég fimm sinnum í hverfið veturinn 2011-2012 og í síðasta sinn sem ég 

heimsótti hverfið voru komnar þrjár nýjar „k-pop“ búðir frá því ég kom fyrst.   

Kóreumenn í hverfinu virðast vera orðnir hreyknir af kóresku ætterni sínu. Sem dæmi 

þá tók ég eftir að búðirnar í hverfinu sem eru oftast með fjölskyldunafn eigendanna skrifað í 

kínverskum táknum á skilti búðanna. Þegar ég heimsótti eina verslunina tók ég eftir því að 

eigandinn hafði skrifað í japönsku katakana fyrir ofan kínverska fjölskyldutákn sitt hvernig 

eiga að bera fram táknið rétt á kóresku.  

 

Niðurstöður 

Í stuttu máli er hægt að segja með vissu að afstaða Japana og Kóreumanna í Japan 

gagnvart hvorir öðrum hefur breyst til hins betra. Fyrstu áratugina hafði hins vegar afstaða 

Kóreumanna í Japan gagnvart því að búa í Japan verið mjög neikvæð. Þeir virðast hafa viljað 

fyrstu árin eftir stríðið, og þá sérstaklega fyrsta kynslóðin, viðhalda menningu sinni og neitað 

að sameinast japönsku samfélagi þar sem þeir voru þess fullvissir að þeir myndu snúa aftur 

heim til Kóreu. Miðað við hvernig Japanar höfðu komið fram við Kóreumenn á 

hernámsárunum er ekki að undra að sérstaklega fyrsta kynslóðin hafi viljað halda í rætur 

sínar. Með nýjum kynslóðum sem ólust upp í japönsku samfélagi og töluðu japönsku sem 

fyrsta tungumál, er ekki heldur að undra að þær hafi viljað taka betur þátt í japönsku 

samfélagi og hafi þess vegna barist fyrir auknum réttindum sem þeir svo fengu að nokkru.  

Afstaða Japan til Kóreumanna í Japan hefur einnig breyst til hins betra frá því að líta á 

þá sem skítuga, fátæka verkamenn sem hefðu „kynþáttalega veikleika“ í lok seinni 
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heimsstyrjaldar allt til þess að sumir Japanar, einkum kvenkyns, eru farnir í dag að dýrka 

kóreskar dægurstjörnur sem „draumaprinsana“ sína. Með aukinni alþjóðavæðingu á síðustu 

áratugum hafa Japanar einnig smám saman þurft að viðurkenna tilvist minnihlutahópa í 

landinu og hafa því látið þá njóta frekar sannmælis en áður var. Þetta breytir því þó ekki að 

enn mæta Kóreumenn, sérstaklega chongryun-hópurinn, oft neikvæðu viðmóti frá Japönum. 

Það mun samt vonandi ekki hafa nein alvarleg áhrif á samband hópanna í Japan.  
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