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USA UD AF KOREA - STOP BUSH

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea var naturligvis tydeligt repræsenteret på den store STOP BUSH
demonstration i København den 6. juli 2005 i anledning af George Bush besøg i Danmark.

KORTE NYHEDER OM KOREA OG VENSKABSFORENINGEN
MAJ – JULI 2005
Nyhedskronologi:

1. MAJ
Igen i år var Venskabsforeningen Danmark-DDF
Korea med på gaden 1. maj i København. Hos Rød
1. Maj i Fælledparken havde foreningen en velbesøgt
udstillings- og salgsbod.

KOMMUNISTISKE PARTIER STØTTER
NORDKOREA
Det 14. internationale seminar for kommunistiske
partier og arbejderpartier blev afholdt i Bryssel 2.4. maj. Over 40 partier fra hele verden var
repræsenteret – herunder Koreas Arbejderparti.
Seminaret vedtog en resolution, der bl.a. udtrykte
”vedholdende solidaritet med det koreanske folk i
dets retfærdige forsvar for socialismen, og for at
forpurre USA’s forsøg på at styrte DDF Korea”.
Og videre: ”Det koreanske folk har i over et halvt
århundrede lidt på grund af landets deling og
USA’s besættelse af Sydkorea og dets militære
indgriben”. Og endelig: ”Det er kun retfærdigt, at
DDF Korea griber til de nødvendige midler for at
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forsvare sin uafhængighed og
samfundssystem, det selv har valgt.”

det

politiske

CHONGRYUN FYLDER 50 ÅR
Den 25. maj 2005 fejrede den koreanske
mindretalsorganisation i Japan CHONGRYUN sin
50-årsdag. Der bor i dag i Japan ca. 700.000
koreanere, der alle er efterkommere af de millioner af
koreanere, som Japan tvangsdeporterede til Japan
under dets besættelse af Korea (1910-1945).
Koreanere, der alle blev brugt til bl.a. slavearbejdere i
den japanske krigsindustri og som sexslaver for den
japanske hær. Selvom de fleste koreanere har rødder
tilbage til det sydlige Korea, er et flertal af dem
medlemmer af CHONGRYUN, der støtter det
uafhængige og socialistiske Korea i Nord. Koreanere
i Japan diskrimineres og udsættes for chikane og
overfald fra de japanske myndigheder og den
militante japanske højrefløj. CHONGRYUN driver
egne børnehaver og skoler over hele Japan og et
universitet
i
Tokyo.
Derudover
driver
CHONGRYUN egne virksomheder, banker og en
stor nyhedsformidling med aviser, web sites, radio og
TV. Bl.a. udgiver CHONGRYUN den kendte
engelsksprogede avis The People’s Korea.
CHONGRYUN har også velfærdsprogrammer for
koreanske familier i Japan. Ligeledes sender
CHONGRYUN nødhjælp og ny teknologi fra Japan
til DDF Korea for at støtte genopbygningen.
Venskabsforeningen har sendt en tillykke-hilsen til
CHONGRYUN i anledning af dagen.

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il (t.h.) ses her med
Sydkoreas genforeningsminister Chong Dong Yong i
Pyongyang den 17. juni.

muligt grundet behovet for et effektivt
selvforsvar. Kim Jong Il var også interesseret i, at
DDF
Korea
kom
tilbage
til
6partsforhandlingerne, hvis USA ville udvise den
nødvendige respekt for DDF Korea. Begge
bekræftede, at alle planlagte Nord-Syd samtaler
og samarbejds- og forsoningsprojekter skulle
fortsætte uden forsinkelse.

VELBESØGT MØDE

Fra mødet i Venskabsforeningen den 15. juni. Geir H. t.v.

Fra CHONGRYUN 50-års jubilæums-festmøde den 25. maj i
Tokyo.

KIM JONG IL MØDER SYDKOREAS
GENFORENINGSMINISTER
Fra Sydkorea deltog en stor delegation ved
markeringen
af
5-årsdagen
for
Nord-Syd
Fælleserklæringens indgåelse 15. juni 2000 i
Pyongyang i Nordkorea. I spidsen for delegationen
stod Sydkoreas genforeningsminister Chong Dong
Yong. I forbindelse med festlighederne mødte Chong
Kim Jong Il. den 17. juni. Kim Jong Il sagde bl.a. i en
samtale med Chong, at DDF Korea er meget
interesseret i at stoppe sit atomprogram og vende
tilbage til NPT, men at det desværre endnu ikke var

Den 15. juni afholdt Venskabsforeningen
Danmark-DDF Korea et velbesøgt møde i
anledning af 5-årsdagen for indgåelse af Nord-Syd
Fælleserklæringen, der er en milepæl i Koreas
folks lange kamp for forsoning og genforening. På
mødet gav kultursociolog og Korea-seniorforsker
fra Nordisk Institut for Asiensforskning Geir
Helgesen et spændende oplæg om situationen i
Nord-Sydforholdet. Geir Helgesen er ligeledes
rådgiver for Udenrigsministeriet for hvem han for
nylig har skrevet en aktuel Korearapport. Denne
findes på ww.um.dk
Geir Helgesen sagde bl.a. at USA i virkeligheden
ikke ønsker en løsning i 6-partsforhandlingerne,
og at Nordkorea på ingen måde udgør en trussel
for andre. Landet har nok at gøre med selv at
overleve, fandt han. Ligeledes kunne han godt
forstå Nordkorea havde et atomvåbenprogram,
idet det giver sikkerhed for at undgå et militært
angreb fra USA. Helgesen mente også, at
Sydkorea er underlagt USA hvad angår
udenrigspolitik og visse grænser for Nord-Syd
kontakterne. Som eksempel herpå sagde han, at
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Sydkorea for 2 år siden måtte droppe et elforsyningsprojekt til Nordkorea, idet USA kun
accepterer nødhjælp udviklingshjælp. USA ønskede
at bevare muligheden at kunne presse Nordkorea på
energimanglen. Helgesen var endvidere enig med
Sydkoreas tidligere præsident Kim Dae Jong, der i et
interview med Helgesen for nylig havde sagt, at han
trods alt så positivt på den igangværende Nord-Syd
proces, og at Kim Jong Il var den eneste
nordkoreanske ledelse, der kunne bringe Nordkorea
fornuftigt ud af de aktuelle økonomiske problemer og
krisen med USA.

juli i København. Foreningen medbragte flag og
banner og skilte med bl.a. teksten USA UD AF
KOREA og STØT KOREAS GENFORENING.
Foreningen havde fremstillet en løbeseddel om
USA’s rolle i Korea, der blev uddelt.

6-PARTS FORHANDLINGER
GENOPTAGET –
FORSIGTIG OPTIMISME I KOREA

NY NORD-SYD AFTALE

Fra 6-partsforhandlingerne i Beijing.

De 2 chefforhandlere fra Nord-Syd ministermødet. Fra Nord
(t.v.) Kwong Ho Ung og fra Syd (t.h.) Chong Dong Yong

Den 15. runde af Nord-Syd regeringsforhandlingerne
blev afsluttet i Seoul den 24. juni med indgåelse af en
ny 12-punkts aftale.
Aftalen indeholder bl.a. punkter om fælles fejring af
Koreas 60-års befrielsesdag i Seoul, om en fredelig
løsning på atomkrisen i Korea, om bygning af et
familiesammenføringscenter, om enighed om
ulovligheden i ”Ulsa 5-punkts Traktaten” der førte til
Japans besættelse af Korea, om fortsatte Nord-Syd
militærforhandlinger, om fiskeri- og landbrugsaftaler,
om Nordkoreas tilladelse til sejlads i Jejustrædet, om
humanitær fødevarehjælp til Nord og om nye møder
på regeringsniveau i september i Peakdusan i Nord
og i december i Seoul.

USA UD AF KOREA – STOP BUSH

Nogle af Venskabsforeningens flag og bannere ses her i STOP
Bush-demonstrationen i København 6. juli foran Christiansborg.
Se også foto på forsiden.

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea var en af
de organisationer, der stod bag initiativet STOP
BUSH, der opstod i anledning af præsident Bush
besøg i Danmark i juli. Flere af foreningens
medlemmer var med i den store demonstration den 6.

Den 25. juli blev 6-partsforhandlingerne mellem
Nord- og Sydkorea, Kina, Rusland, Japan og USA
genoptaget i Beijing. Det skete efter en pause på
over et år. Og efter at USA i maj for første gang
ændrede signaler med hensyn til den meget
fjendtlige
tone
overfor
Nordkorea.
Forhandlingsatmosfæren mellem Nordkorea og
USA er på mødet således tydeligt bedret i forhold
til tidligere forhandlingsrunder, og der foregår
også sideløbende to-siddede samtaler mellem
Nordkorea og USA. Som noget helt nyt er der
ikke sat en slutdato på forhandlingerne. Efter 13
dage besluttede de 6 parter dog den 6. august at
holde en pause og mødes igen i slutningen af
august. Nordkorea kræver en dybdegående
diskussion af spørgsmålet om atomnedrustning på
Korea-halvøen med et helt atomvåbenfrit Korea
som mål. Ligeledes kræver Nordkorea en
normalisering af forholdet til USA og en
sikkerhedsgaranti imod militære angreb fra USA
og Japan.. Til gengæld er Nordkorea så villig til at
vende tilbage til ikke-spredningsaftalen og
dermed
under
IAEA-overvågning
stoppe
udviklingen af sit a-våbenprogram. Nordkorea vil
derimod ikke stoppe sin fredelige udnyttelse af
kernekraft, som USA også kræver. Under
forhandlingerne er der kommet tilbud fra
Sydkorea om levering af 2000 megawatt el årligt
til Nord som kompensation, men Nordkorea er
ikke uden videre villig til at acceptere tilbudet, da
Sydkorea jo til enhver tid kan trykke på
afbryderknappen, hvis situationen ændrer sig.
USA og Sydkorea er splittede i spørgsmålet om
Nordkoreas ret til fredelig udnyttelse af atomkraft.
Sydkoreas regering har forståelse for Nordkoreas
behov på dette punkt.
- fortsættes -
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Forhandlingerne
finder
sted
på
viceudenrigsministerniveau. Forhandlingerne ledes af
Kinas Wu Dawei, der har forsøgt at strikke flere
forslag til en fælles sluterklæring sammen.
Nordkoreas delegation ledes af viceudenrigsminister
Kim Kye Gwan og fra USA’s af viceudenrigsminister
Christoffer Hill.
Ifølge Nordkoreas Kim forløber forhandlingerne
endnu tilfredsstillende, selvom der løbende er behov
for at minde USA’s forhandler om at udvise den
fornødne respekt for Nordkorea som en ligeværdig
forhandlingspart, og ikke anvende et tonefald som
om Nordkorea var ”taber af en krig”.
Korea Bulletins redaktør er netop vendt hjem efter
besøg i Nordkorea i forbindelse med fejringen af 60årsdagen for Koreas befrielse. Her var der forsigtig
optimisme af spore. Alle ser med spænding frem til
hvad den igangværende forhandlingsrunde vil føre til.
Kim Yong Ho fra Kulturkomiteen (som
Venskabsforeningen samarbejder med) udtalte til
Korea Bulletin, at det er positivt at dialogen har været
igen nu længere end nogensinde før og at tonen i
dialogen trods mange skønhedsfejl er præget af
gensidig respekt. ”Hvem kan deltage i en dialog hvis
modparten starter med at kalde en ”son of the bitch”,
sagde Kim.
A.K.
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Støt opbygningen af det socialistiske
Korea!

-

Støt kravet om USA ud af Korea!

-

Støt Koreas uafhængige og fredelige
genforening!

-

Styrk solidariteten og venskabet med
Koreas folk!

-

Følg udviklingen i Korea og få bl.a.
mulighed for at komme med på
venskabsrejse til Nordkorea.

-

Modtag løbende Korea Bulletin.

Besøg Venskabsforeningens bod på K-Festival
LÆS I NÆSTE NR. AF

KOREA BULLETIN
Koreas folk fejrede 60 årsdagen for landets befrielse.
Venskabsforeningen var med i Korea.
Koreas Arbejderparti fylder 60 år.
Sidste nyt om 6-partsforhandlingerne og atomkrisen i
Korea.
Og meget mere om Korea og Venskabsforeningen.

GENERALFORSAMLING
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
afholder ordinær generalforsamling onsdag den
30. november 2005 kl. 19.00 i Christianshavns
Beboerhus, Dronningensgade 34, København K.

-

Blev medlem af Venskabsforeningen!
_________________________________
Udfyld, klip ud og send ind til Venskabsforeningen
eller send en e-mail:
_______Jeg

ønsker medlemskab. Send mig et
girokort og noget materiale om Korea og
foreningen. Kontingent 120 kr. halvårligt.
______Vent lidt. Send mig først oplysninger
om Korea og Venskabsforeningens arbejde.
Navn:_______________________________
Adresse:_____________________________
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