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A Coreia do Norte é um país de regime comunista e unipar-
tidário que controla a economia, os meios de comunicação 
e até expressões artísticas. Sua cidade mais populosa é a 
capital, Pyongyang e a população total norte coreana gira 
em torno de 50 milhões de habitantes. Apesar disso, possui 
o quarto maior exército do mundo. Faz fronteira com Chi-
na, Rússia e Coreia do Sul, sendo que, com esta última, 
nunca assinou um acordo de paz. As relações entre as Co-
reias é muito conturbada por diversos incidentes, e a ten-
são teve início durante a Guerra das Coreias, em meio à 
Guerra Fria. No ano de 2007 foi criado um possível acordo 
entre elas, onde concordavam em alguns pontos, como paz 
permanente, cooperação econômica, renovação de servi-
ços aéreos, ferroviários e carreteiros e a formação de uma 
única delegação olímpica. Porém o ditador da Coreia do 
Norte, com seus testes de armamento nuclear gerou des-
confiança e insegurança na Coreia do Sul, que rompeu o 
acordo acusando os norte coreanos. A Coreia do Norte faz 
parte da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Grupo 
dos Seis (G6), grupo este criado justamente para procurar 
uma solução pacífica entre as Coreias. 
 
Armas de Destruição em Massa 
 
A Correia do Norte está entre os 10 países com maior arse-
nal de armamento nuclear do mundo. Ela possui um pro-
grama nuclear que tem suas raízes na Guerra da Coreia, de 
1950 a 1953, que resultou na divisão da península da Coreia 
e dois países. Esse programa tem sido motivo de tensões 
nas relações diplomáticas entre as Coreias, envolvendo 
também Japão e Estados Unidos. Desde que deixou de ser 
signatária no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucle-
ares (TNP), em 2003, a Coreia do Norte mostrou mudanças 
nas intenções de construir armas de destruição em massa e 
vem realizando testes nucleares e de mísseis. Em reunião 
na ONU, o Ministro de Relações Exteriores norte coreano 
reafirmou que “a política hostil” dos Estados Unidos deu 
base à decisão de desenvolver mais armamento nuclear. 

Mesmo já tendo recebido diversas sanções da ONU, a co-
reia do Norte continua com sua exposição e testes de arma-
mento nuclear, afim de tentar se colocar como a potência 
mundial mais temida. 
 
Política Internacional 
 
O regime de governo norte coreano mantém o país como 
fechado, com pouco contato com o exterior, acreditando 
serem autossuficientes. Porem essa autossuficiência vem 
se mostrando falhas e fazendo com que necessitem de 
acordos com outros países. Nesse sentido, há algum tem-
po, a Coreia do Norte mantém estreitas relações com a 
República Popular da China e a Rússia. Também criou for-
tes laços com aliados socialistas no sudoeste asiático, como 
Vietnã, Laos e Camboja. Apesar de ser apontada, pela Co-
reia do Sul, como aliada ao grupo terrorista Estado Islâmico 
da Síria e do Iraque (ISIS), a Coreia do Norte repudia total-
mente essas informações e mantém uma relação de confli-
to com  o grupo terrorista, uma vez que seus membros in-
vadiram sites da companhia aérea norte coreana e insulta-
ram seu líder, que para eles é uma sagrada. 
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