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KIM JONG IL ER DØD 69 ÅR

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il er død 69 år gammel.

Det er med stor sorg Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har
modtaget meddelelsen om, at DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il er afgået ved døden 69 år
gammel. Kammerat Kim Jong Il døde den 17. december 2011 af et akut hjertesvigt, mens han var
på arbejde på rejse rundt i Korea for at besøge arbejdspladser.
Kammerat Kim Jong Il har en lang karriere i Koreas Arbejderparti bag sig. I 1997 blev han valgt
som generalsekretær for partiet – en post der grundet 3 års sorg havde været ledig siden den
tidligere generalsekretær Kim Il Sungs død i 1994. Kammerat Kim Jong Il blev senest i september
2010 genvalgt som generalsekretær for Koreas Arbejderparti.
Ved en forfatningsændring i 1998 blev det fastslået at, at titlen præsident for evig tid skulle tilhøre
afdøde præsident Kim Il Sung – grundlæggeren af det socialistiske Korea. Derfor havde kammerat
Kim Jong Il ikke titlen som præsident, men han bestred den øverste post i DDF Korea som formand
for Den Nationale Forsvarskommission.
Kammerat Kim Jong Il har igennem årene udgivet en lang række bøger om politik, om ideologi, om
videreudvikling af Juche-ideen og om veje til genforening af det delte Korea.
Kammerat Kim Jong Il er endvidere kendt for at han i Pyongyang i 2000 og 2007 underskrev to
Nord-Syd Fælleserklæringer om Samarbejde, Forsoning og Genforening sammen med to tidligere
sydkoreanske præsidenter. Historiske erklæringer, hvis indhold vi i 8 år indtil 2008 så langsomt

blive implementeret med afsoning og samarbejde på tværs af den ellers hidtil hermetisk tillukkede
demarkationslinje mellem Nord og Sydkorea.
Desværre er Nord-Syd processen i dag igen frosset helt ned på grund af det sydkoreanske
konservative Lee-styres meget fjendtlige indstilling til DDF Korea, og USA’s støtte hertil.
Under kammerat Kim Jong Il’s ledelse har DDF Korea vunder respekt og anerkendelse
internationalt og gjort det tydeligt, at republikken aldrig vil underlægge sig USA’s
verdensherredømme eller acceptere en genforening af Korea efter ”Tysklandsmodellen”. Og ved 6partsforhandlingerne i Beijing har DDF Korea under kammerat Kim Jong Il’s ledelse også tvunget
USA til at acceptere skridt-for-skridt strategien for atomnedrustningen i Korea.
Ligeledes har vi under kammerat Kim Jong Il’s såkaldte Songun-ledelse set befolkningen i
Nordkorea med kollektiv kraftanstrengelse har overvundet de 10 meget hårde år under den Hårde
March i 1990’erne, hvor landet var ramt af ekstreme naturkatastrofer, politiske omvæltninger i
Østeuropa og USSR samt blokade og krigstrusler fra USA.
Folket i DDF Korea er således nu i fuld gang med genopbygningen af hvad de kalder en stærk og
blomstrende nation frem mod fejringen af præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag i april 2012.
Venskabsforeningen har i anledning af den sørgelige nyhed sendt en hilsen til DDF Koreas ledelse
og udtrykt vores dybeste medfølelse og støtte til den fortsatte opbygning af det socialistisk Korea og
en uafhængig og fredelig genforening af Korea.
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