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5 SVÆRE ÅR
Der er nu gået 5 år siden lederne i Nord- og
Sydkorea i juni 2000 afholdt det historiske
topmøde i Pyongyang Den Demokratiske
Folkerepublik Koreas leder kammerat Kim Jong Il
og Sydkoreas præsident Kim Dae Jung underskrev
dengang den ligeledes historiske Nord-Syd
Fælleserklæring. Fælleserklæringen indeholdt 5
punkter om, at genforeningen skal ske uafhængigt
som et fælles anliggende for det koreanske folk, at
der
skal
arbejdes
videre
med
konføderationstanken, at en række humanitære
spørgsmål om familiesammenføring m.v. skal
løses, at der skal foregå et økonomisk samarbejde
og en udveksling på områder som kultur, sport,
sundhed, miljø, m.v.
Implementering gik i starten overraskende
lovende på trods af forudgående 55 år med deling,
konfrontation og gensidig mistro. Der blev nedsat
en Nord-Syd regeringskomite til at styre det
overordnede samarbejde mellem Nord og Syd. Og
en lang række Nord-Syd underkomiteer blev
nedsat vedrørende økonomisk samarbejde, militær
samarbejde, familiesammenføringer, kulturel og
sportslig udveksling, transportsamarbejde om
genåbning af jernbaner og veje mellem Nord og
Syd, miljø- og oversvømmelsesbeskyttelse, o.s.v.
Optimismen var stor, men snart blev koreanerne
og verden opmærksom på sorte skyer over Korea.
Efter 100 år med fremmede tropper – først den
japanske besættelsesmagt og siden 1945 US
troops i Sydkorea, fik koreanerne heller ikke
denne gang lov til selv og uforstyret at afgøre
deres fremtid. Selvom der blæste nye vinde i
Sydkorea efter Kim Dae Jung blev præsident i
slutningen af 1990’erne, var og er det stadig USA,
der er ”Big Brother” i Sydkorea. Bush-regeringen
gjorde alt fra dens tiltræden i 2001, og især efter
11. september, for at forgifte det politiske klima i
Korea. Det er sket ved vedvarende at dæmonisere,
forhåne, presse og true Sydkoreas dialog- og
samarbejdspart i Nord – Den Demokratiske
Folkerepublik Korea
Det skete bl.a. ved at udråbe DDF Korea som en
del af ”Ondskabens Akse”, selvom DDF Korea
bevisligt ikke er involveret i eller støtter terror, og
siden 2005 ”tyranniets forpost”. Det er også sket
ved de velkendte trusler om ”forebyggende angreb
med ”små” a-våben imod DDF Korea og fortsatte
opstramninger af sanktioner og blokade imod det i
forvejen hårdt ramte og naturkatastrofeplagede
land. Siden 2003 har USA endda helt afbrudt
Rammeaftalen med DDF Korea fra 1994, hvorved
de
lovede
letvandsreaktorer
og
erstatningsbrændsel ikke længere blev leveret.
DDF Korea har således presset af den meget
truende situation og dets enorme energimangel
genoptaget
sin
kernekraftproduktion
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Nyongbyon. Og DDF Korea har nu også
færdigudviklet et a-våbenprogram som et
nødvendigt afskrækkelses- og selvforsvarsvåben
imod de meget alvorlige trusler fra Bushregeringen.
For at søge at løse atomkrisen i Korea har der
siden 2003 været afholdt 6-partsforhandlinger
mede deltagelse af DDF Korea, Sydkorea, Kina,
Rusland, Japan og USA. Disse forhandlinger er nu
brudt sammen grundet USA’s ensidige krav om
DDF Koreas demontering af dets virkeligt
effektive forsvarsvåben og et ”regimeskifte”.
Alt dette har naturligvis alvorligt forgiftet og
forsinket Nord-Syd forsonings, samarbejds og
genforeningsprocessen.
Man kan nærmest sige, at det er et under, at denne
proces ikke for længst er langt i ruiner. Det
skyldes utvivlsomt koreanernes meget stærke vilje
til at bringe landets deling til ophør. En deling,
som er påført det koreanske folk af fremmede
stormagter for 60 år siden.
At USA stadig har det store ord at skulle have sagt
i Sydkorea ser man blandt andet af, at det er
lykkedes Bush-regering, trods massive folkelige
protester, at få Sydkorea til at sende tusindvis af
soldater til Irak. Samtidig fastholder USA , at
Sydkoreas militær, som USA har den endelige
overkommando over, skal deltage i stadig mere
aggressive USA-ledede krigsøvelser vendt imod
DDF Korea med anvendelse af den mest moderne
våbenteknologi – herunder a-våben.
Det er ret sigende når Sydkoreas nuværende
præsident Roh Moo Hyun i et interview med Die
Welt den 14. april 2005 siger, at han ikke tror på
det er nogen farbar vej at presse Nordkorea, som
Bush-regeringen ønsker. Det bliver alt kun værre
af, finder Roh. Og i samme artikel siger en
talsmand for Sydkoreas forsvarsministerium til
avisen, at Sydkoreas regering er ked af, at dets
militær tvinges af USA til at indgå i
beredskabsplaner om fælles amerikanskesydkoreanske invasionsstyrker, der skal trænge
ind i Nordkorea.
I en ny rapport fra kultursociolog og seniorforsker
Geir
Helgesen,
NIAS,
om Nordkoreas
økonomiske og politiske tilstand. afsløres det
således hvordan USA i årevis har bremset
økonomisk samarbejde om levering af energi og
højteknologi til DDF Korea. Det er sært, at den
sydkoreanske storkapital som følge af Nord-Syd
Fælleserklæringen tør investere i DDF Korea,
bl.a. i den nye Kaesong Industripark, hvis styret i
DDF Korea er så farligt og utilregneligt, som
USA påstår.
Kendsgerningerne er, at der er nye tider i
Sydkorea. Et flertal af befolkningen går imod den
tidligere koldkrigsdagsorden i landet og ønsker
USA skal blande sig helt uden om Nord-Syd
processen. USA SKAL HELT UD AF KOREA!
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DDF KOREA UD AF 6-PARTS MØDER
DDF Koreas regering meddelte den 10. februar
2005 i en erklæring, at republikken trak sig ud af
6-partsforhandlingerne om den koreanske atomsag
på ubestemt tid.
I samme erklæring meddelte DDF Koreas
regering, at republikken nu faktisk havde udviklet
atomvåben beregnet på selvforsvar overfor Bushregeringens stadig mere åbenlyse aggressive
politik om isolation af DDF Korea og om at styrte
det socialistiske Korea.
DDF Koreas regering fordømte samtidig i
erklæringen USA’s udenrigsminister Condoleezza
Rices nylige stærkt nedladende bemærkninger om,
at DDF Korea tilhører ”de seks tyrannier” og
”tyranniets forpost”.
I erklæringen blev det slået fast, at
tilbagetrækningen fra 6-partsforhandlingerne står
ved magt indtil USA ændrer sin Koreapolitik i
retning af fredelig sameksistens med DDF Korea.
Erklæringen sluttede med, at
DDF Koreas
regering har som mål at atomsagen løses gennem
dialog og forhandling, og at det endelige mål
fortsat er en atomvåbenfri Koreahalvø.
KIM JONG IL’S 63 ÅRSDAG FEJRET
Den 16. februar 2005 fyldte DDF Koreas leder
kammerat Kim Jong Il 63 år. Dagen blev fejret
overalt i Korea og blandt venner af Koreas folk i
udlandet. I Pyongyang blev afholdt et massemøde,
hvor kammerat Choe Thae Bok, sekretær og
politbureaumedlem i Koreas Arbejderparti i sin
hovedtale blandt andet sagde, at Koreas
Arbejderparti under kammeret Kim Jong Il’s
ledelse var blevet styrket så meget, at det i dag
fremstår som et uovervindeligt militant parti i
spidsen for Songun revolutionen, der er i gang
med at udvikle DDF Korea til en stærk socialistisk
stat. Ligeledes sagde han, at det vil være
nødvendigt med en særlig kampagne for at opnå et
opsving i den økonomiske opbygning og
forbedring af folkets levestandard frem til
oktober, hvor Koreas Arbejderparti vil fejre sin
60- årsdag.
Til USA sagde han advarende, at hvis Bushadministrationen fortsatte med at optrappe
isolationen af DDF Korea og krigsplanerne imod
DDF Korea, så skulle USA være klar over, at
Koreas Folkehær og hele folket i tilfælde af en
amerikansk aggression ville være klar til at
mobilisere hele sit forsvarspotentiale til et
nådesløst modangreb imod USA-aggressorerne.

Således at DDF Korea ville vinde den endelige
sejr i konfrontationen med USA.
Også i Danmark blev dagen markeret den 9.
februar
med
et
medlemsmøde
i
Venskabsforeningen i København.

KINESISK BESØG I DDF KOREA
Lederen af den internationale afdeling i Kinas
Kommunistiske Partis centralkomite Wang Jiarui
aflagde besøg i Pyongyang i dagen 19.-22. februar
2005 i anledning af DDF Koreas tilbagetrækning
fra 6-partsforhandlingerne.

Wang Jiarui fra Kinas Kommunistiske Parti og hans
delegation ses her sammen med parlamentsformand
kammerat Kim Yong Nam i Pyongyang.

Wang havde møder med ledelsen i DDF Korea –
herunder kammerat Kim Jong Il. I en samtale med
Kim Jong Il den 21. februar udtrykte han tak til
Wang for Kinas stærke bidrag til fred og stabilitet
på den koreanske halvø. Og videre sagde han, at
DDF Korea ikke har modsat afholdelse af 6partsforhandlingerne, og at man var villig til at
komme tilbage til forhandlingsbordet når tiden var
moden til det.
Wang sagde blandt andet til kammerat Kim Jong
Il, at han forstod DDF Koreas synspunkt, og at
han håbede, at alle parter nu ville anstrenge sig for
at medvirke til, at dialogen om løsning af
atomsagen i Korea kom i gang igen. Samt at DDF
Korea’s bekymringer skulle tages alvorligt og
respekteres.

NY KOREANSK ORDBOG PÅ VEJ
Affødt af Nord-Syd Fælleserklæringen fra 2000
mødtes 21 sprogkyndige fra både Nord- og
Sydkorea den 20. februar for første gang i
Kumgang i Nordkorea for at begynde arbejdet
med skrivningen at en ny stor koreansk ordbog.
Behovet for en ny fælles koreansk ordbog er stort
efter 60 års deling af Korea har sproget på mange
felter udviklet sig forskelligt i Nord- og Sydkorea.
Det er planen, at ordbogen skal have karakter af et
sprogleksikon. Der er ingen slutdato for arbejdet,
men den nordkoreanske formand for Fælles
Kompilationskomiteen For Den Store Koreanske
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Ordbog Mun Yong Ho sagde i en åbningstale, at
det vil ske hurtigst muligt.

Fra åbningsceremonien for arbejdet med den nye store
koreanske ordbog i Kumgang den 20. februar.

NORDKOREANSK MEMORANDUM
”Vi er klar til 6-partsmøder – er USA?”
Den 2. marts 2005 udsendte DDF Koreas
udenrigsministerium et 7-siders memorandum,
hvori DDF Korea erklærede sig rede til at vende
tilbage til 6-partsforhandlingerne om atomsagen i
Korea. Vel og mærke hvis Washington udviste
oprigtig
interesse
for
genoptagelse
af
forhandlingerne. Videre hed det i det omfattende
dokument, at USA kun havde sig selv at takke for
forsinkelserne i forhandlingerne, der alene kan
tilskrives USA’s fjendtlige politik overfor DDF
Korea.. Bush regeringens anden periode er
kendetegnet ved en fortsættelse af politikken om
ikke-sameksistens med DDF Korea og politik om
omstyrtning af det politiske samfundssystem i
DDF Korea, hvilket fortsat umuliggør DDF
Koreas tilbagevenden til 6-partsforhandlingerne,
fastslog memorandummet. Det indeholder i øvrigt
r en grundig redegørelse over konflikten mellem
DDF Korea og USA siden Bush-regeringens
tiltræden i 2001.
Venskabsforeningen
Danmark-DDF
Korea
udsendte den 4. marts en udtalelse, der udtrykte
støtte til synspunkterne i memorandummet.

CILRECO ÅRSMØDE I BRYSSEL
Den Internationale Koordineringskomite for
Genforening og Fred i Korea (CILRECO) afholdt
sit årlige udvidede præsidiemøde den 5. marts
2005
i
Bryssel.
Fra
Danmark
fra
Venskabsforeningen deltog formand Anders
Kristensen og kasserer Ulla Nørgaard Pedersen.
CILRECO-mødet vedtog et internationalt
aktionsprogram for 2005. Programmet indeholder
1. krav om USA’s militære tilbagetrækning fra
Sydkorea, USA’s krigstrusler imod DDF Korea
og USA’s indblanding i koreanske forhold. 2.
Krav til Sydkoreas myndigheder om fortsættelse
af
implementeringen
af
Nord-Syd
Fælleserklæringen, fjernelse af Den Nationale
Sikkerhedslov og betonmuren mellem Nord- og

Sydkorea. 3. Krav til FN om nye tiltag for
opfyldelse af resolution 3390B fra 1975 om
tilbagetrækning af alle fremmede tropper i Korea.
Derudover opfordres i aktionsprogrammet til
markering af afdøde præsident Kim Il Sungs 93års fødselsdag og international dag for støtte til De
Tre Charter For Genforening 15. april, aktionsdag
for afskaffelse af den forhadte National
Sikkerhedslov i Sydkorea 27. maj, fejring af 5årsdagen for underskrivningen af den historiske
Nord-Syd Fælleserklæring 15. juni 2000,
afholdelse
af
Den
Internationale
Solidaritetsmåned for Koreas Folk 25. juni til 27.
juli, markering af 60-årsdagen for Koreas
befrielse fra 40 års brutal japansk besættelse 15.
august, i anledning af denne dag afholder
CILRECO og Den Koreanske Komite for
Solidaritet med Verdens folk en stor international
konference for genforening og fred i Korea i DDF
Koreas hovedstad Pyongyang, fejring af 60
årsdagen for grundlæggelsen af Koreas
Arbejderparti 10. oktober samt international
støttemåned – hele oktober - for dannelse af en
nord-syd konføderation i Korea – den såkaldte
Demokratiske Konføderative Republik Koryo,
som foreslået af præsident Kim Il Sung i oktober
1980.

Fra CILRECO’s årsmøde i Bryssel 5. marts 2005. Fra venstre
ses lederen af en delegation fra DDF Korea Kim, Cathrin
Dijon (Belgien), der blev valgt som ny sekretær for
CILRECO og Guy Depré (Frankrig), som er generalsekretær
for CILRECO.

Fra Danmark deltog Ulla Nørgaard Pedersen og Anders
Kristensen fra Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i
CILRECO’s årsmøde i Bryssel.
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CILRECO-årsmødet vedtog også en appel til
verdens folk om støtte til genforeningsprocessen,
kravet om USA’s militære tilbagetrækning fra
Sydkorea, om støtte til kravet om fjernelse af
Koreamuren og den undertrykkende Nationale
Sikkerhedslov i Sydkorea, om stop for USA’s
krigstrusler imod DDF Korea og støtte til en
fredelig løsning af atomsagen på basis af garantier
om fredelig sameksistens mellem DDF Korea og
USA samt støtte til en permanent fredsløsning i
Korea som afløsning for våbenhvileaftalen fra
1953. Appellen findes på engelsk og fransk på
hjemmesiden www.cilreco.com

Under besøg blev også drøftet udvidelse af
samhandel mellem de to lande, ligesom DDF
Korea og Kina indgik nye aftaler om opmuntring
til og beskyttelse af investeringer samt en
miljøbeskyttelsesaftale.

FUGLEINFLUENZA I NORDKOREA
De første tilfælde af fugleinfluenza blev den 27.
marts 2005 konstateret i DDF Korea i tre
kyllingefarme. Dyrene i de tre farme blev
omgående
aflivet,
og
landbrugsog
sundhedsmyndighederne iværksatte omfattende
foranstaltninger for at forebygge spredning af
sygdommen.

KRAFTIG KRITIK AF KRIGSØVELSE
DDF Koreas regering og landets presse fremsatte
en meget kraftig kritik af den storstilede USAledede krigsøvelse ”Foal Eagle” og ”RSOI” i
Sydkorea. I krigsøvelsen deltog bl.a. det
amerikanske atombevæbnede hangarskib Kitty
Hawk og det mest moderne våbenteknologi.
Krigsøvelsen skulle forestille et hurtigt angreb på
det socialistiske Korea i nord. DDF Korea
konstaterede, at USA igennem øvelsen har
tydeliggjort sine aktuelle planer om hurtige
såkaldt ”forebyggende atomangreb” imod
Nordkorea, og at ingen derfor kan bebrejde DDF
Korea for at opbygge sit atomarsenal til
selvforsvar.

NORDKOREANSK BESØG I KINA

DDF KOREAS PARLAMENT MØDES
Den 11. april 2005 afsluttede DDF Koreas
parlament – Den Øverste Folkeforsamling – sin
forårssession. DDF Koreas leder kammerat Kim
Jong Il var tilstede i parlamentssalen på
platformen sammen med andre ledende personer.
Forsamlingen besluttede at forsøge republikkens
udgifter til Koreas Folkehær til 15,6 % af
statsbudgettet for at modernisere og styrke landets
forsvar imod de stadig kraftige og utilslørede
krigstrusler fra USA. Ligeledes blev omfattende
planer for modernisering af sværdindustrien,
landbruget, forbrugsvareindustrien, energi- og
transportsektoren indenfor den socialistiske
økonomi vedtaget. Rapport sessionen på engelsk
findes på www.kcna.co.jp

SYDKOREA FØLGER IKKE USA I ALT

DDF Koreas premierminister Pak Pong Ju (t.v.) ses her i
samtale med Kinas præsident Hu Jintao i Beijing 23. marts.

DDF Koreas premierminister Pak Pong Ju aflagde
et officielt besøg i Kina i dagene 22.-27. marts
2005.
Pak og hans koreanske delegation havde under
besøget i Kina møder med både Kinas præsident
Hu Jintao, Kinas premierminister Wen Jinbao og
en række andre ledende personer i Kina. Fra
kinesisk side blev der udtrykt skuffelse, men også
håb om, at 6-partsforhandlinger ville komme i
gang igen. Og man ville fra kinesisk side støtte
DDF Korea i bestræbelserne for en atomvåbenfri
Koreahalvø.

Sydkoreas præsident Roh Moo Hyun udtalte i et
interview til den tyske avis Die Welt den 14. april,
at han ikke tror øget pres på Nordkorea vil få dem
til at ændre deres atompolitik. ”Tværtimod vil alt
kun blive værre”. Roh gav udtryk for, at han
troede på dialog og samarbejde. Videre sagde
præsident Roh, at han ikke troede Nordkorea ville
kollapse, som USA hele tiden siger. I samme
artikel i avisen sagde en talsmand for Sydkoreas
forsvarsministerium Shin Hyun Don, at man har
henstillet
til
USA,
at
stoppe
fælles
beredskabsplaner for invasion ind i Nordkorea

PRÆSIDENT KIM IL SUNG 93 ÅR
Afdøde præsident Kim Il Sung’s ville den 15.
april 2005 være blevet 93 år. Det blev fejret og
markeret i Korea og blandt Koreas venner verden
over. I DDF Korea kalder man dagen – Solens
Dag – på grund af den store betydning Kim Il
Sung havde som grundlægger af det socialistiske
Korea og som en slags landsfader i henhold til
koreanske kulturelle traditioner.
Fra Danmark deltog Mogens Jensen fra
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i et
seminar om Jucheideen i Pyongyang.
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NY
ØKONOMISK
POLITIK
I
DDF KOREA
Den 1. juli 2002 påbegyndte DDF
Korea et omfattende økonomisk
reformprogram. DDF Koreas valuta,
won, blev devalueret og priser og
lønninger justeret. Det socialistiske
princip om at yde efter evne og nyde
efter indsats søges tilsyneladende
levendegjort. People’s Korea skriver
direkte: Jo mere (overskud), du
producerer, jo hårdere du arbejder, jo
større andel får du. Og omvendt; hvis
du arbejder mindre hårdt og
producerer mindre, modtager du en
mindre løn. Dette er det socialistiske
fordelingsprincip.

stiger fra 110 til 2000 won. Man har indført en art
fredelig socialistisk kappestrid, hvor lønnen
bedømmes på kvaliteten og kvantiteten af arbejdet
såvel som arbejderens bidrag til landets
økonomiske udvikling. I tråd med dette stiger
kulminearbejdernes grundløn til 6000 won. Alt
dette sker med ét klart sigte, nemlig at skabe mere
velfærd og sikre større investeringer i økonomisk
udvikling. En ansat i DDF Koreas priskontrolbureau understreger således vigtigheden af, at den
enkelte arbejder forstår resultatet af hans egen
(økonomiske) indsats. Uanset dette vil alle
indbyggere fortsat nyde goder som gratis
sundhedssystem
og
gratis
uddannelse.
Generalsekretær Kim Jong Il kunne således på et
møde med den russiske udenrigsminister Ivanov
(nu forhenværende) i Pyongyang fortælle, at de
nye økonomiske metoder vil tilvejebringe en
radikal ændring af økonomien og drastisk
forbedre folkets engagement.

Billeder fra hverdagen i DDF Korea

Af Henning Jakobsen

Siden år 2000 er fabrikker i DDF Korea blevet
reorganiseret, den økonomiske ledelse blevet
effektiviseret og produktionen differentieret og
specialiseret.
Ineffektive
og
forældede
produktionsprocesser er blevet opgivet. Den 1. juli
2002, i det 4. år af den daværende 5-årsplan til
udvikling af videnskab og teknologi, lancerede
DDF Korea så omfattende ændringer af pris- og
lønningssystemet. Won’en blev devalueret fra ca.
2 won per dollar til 150 won per dollar. Priserne
bliver
fastsat,
så
de
afspejler
produktionsomkostningerne. Det betyder, at en
busbillet eksempelvis stiger fra 0,1 til 2 won,
mens elprisen stiger fra 0,035 won til 1,8 won per
kilowatt-time. Fabrikker og andre foretagender vil
blive underlagt objektive økonomiske vurderinger
af deres økonomiske resultater.
REJSE TIL NORDKOREA?

Socialistisk kappestrid
Med prisstigningerne følger selvfølgelig også
væsentlige lønstigninger. Den generelle grundløn

www.korea-dpr.com/kfa2005
eller kontakt Venskabsforeningen
(se bagsiden)
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Få mere information om Korea:
Læs web-siderne:

www.kcna.co.jp

www.korea-np.co.jp/pk

KFA
KOREAN FRIENDSHIP ASSOCIATION
www.korea-dpr.com

Du finder ovenstående web-sider og en
masse andre gode Korea-web-sider som
links på Venskabsforeningen DanmarkDDF Koreas hjemmeside:

Faktabox:

Hvad betyder Songun?
Det koreanske begreb Songun har været benyttet i
Nordkorea de seneste år. I DDF Korea forklares i
den korte udgave, at begrebet skal ses i lyset af
den fase socialismen i Korea i dag befinder sig i i
konfrontation med imperialismen. Songun bygger
på det princip, at de væbnede styrker under
socialismen står i et med partiet (Koreas
Arbejderparti), og at militæret skal gives højeste
prioritet ligesom Koreas Folkehær udgør rygraden
i revolutionen. På den måde udgør Koreas
Folkehær den drivende kraft i revolutionen mens
den tappert forsvarer landet og sikrer den
socialistiske opbygning.
Annonce:

dk-korea.dk
STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45
Alle bidrag – store som små –går ubeskåret
til humanitær hjælp til befolkningen i
Nordkorea til afbødning af flere år med
naturkatastrofer og hungersnød.
Nordkorea-indsamlingen har de seneste år
samlet ind til børnene i dag- og
døgnbørnehaven i Unha-ri i Onchon amtet
i Sydpyongan provinsen. Siden 1997 har
indsamlingen
bl.a.
sendt
medicin,
kartoffelstiklinger,
spinatfrø,
penge,
vindmølle-reservedele,
tæpper,
bygningsmaterialer,
legetøj m.v. til
Nordkorea. For tiden samles der ind til 10
tons
kunstgødning
til
3.
Junikooperativfarmen i Unha-ri i 2005.
Send dit bidrag til:
NORDKOREAINDSAMLINGEN
GIRO 5 25 22 45
Tordenskjoldsgade 14, 1.,
1055 København K.

Annonce:

VIL DU VIDE NOGET OM DKP?
Undertegnede beder hermed om (kryds af):

___1 års abonnement (10 numre) på SKUB
til 100 kr.
___Yderligere oplysninger om DKP.
___Medlemskab af DKP.

Navn……………………………………………..
Adresse………………………………………....
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