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DDF KOREA OPFORDRER TIL 
KOREANSK SAMLING OM AT 
SMIDE USA UD AF 
SYDKOREA 
 
DDF Korea satser også på øget 
landbrugsproduktion i 2006 
 
I forbindelse med nytåret udsendte 3 ledende aviser 
i Den Demokratiske Folkerepublik Korea en fælles 
nytårslederartikel, der betragtes som dækkende for 
regeringen og Koreas Arbejderpartis officielle 
synspunkt. Nytårslederen i de 3 aviser Rodong 
Sinmun (Arbejderavisen), Chosoninmingun 
(Koreas Folkehær)  og Chongnyonjonwi 
(Ungdommens Blad) er en tradition i DDF Korea 
igennem nu 11 år, hvor den har erstattet afdøde 
præsident Kim Il Sungs nytårstaler. 
 
Ved nationens egen kraft 
I nytårslederen blev det slået fast, at det kommende 
år skal været kendetegnet ved fortsatte fremskridt i 
det koreanske folks bestræbelser for at opnå en 
uafhængig genforening af landet under mottoet 
”ved nationens egen kraft”. Den 15. juni, hvor 
Nord- og Sydkorea i år 2000 indgik Nord-Syd 
Fælleserklæringen for forsoning, samarbejde og 
genforening, skal fra i år udråbes til ”Ved nationens 
egen kraft-dagen”. Samtidig opfordrer 
nytårslederen alle koreanere i både Nord og Syd og 
overalt i verden til resolut at afvise USA’s forsøg på 
indblanding og påvirkning af det inter-koreanske 
samarbejde og til aldrig at give plads til de 
sydkoreanske reaktionære og ny-konservative anti-
genforeningskræfter, der er i lommen på USA og 
andre fremmede magter. Videre hed det, at alle 
koreanere må stå sammen i fordømmelse af USA’s 
krigstrusler og konfrontation i Korea. Nytårslederen 
opfordrede direkte alle koreanere til i 2006 at stå 
tættere sammen i en landsdækkende kampagne for 
at drive de amerikanske tropper og deres 
masseødelæggelsesvåben ud af Sydkorea, for 
derved at fjerne ondet med roden på koreansk jord. 
  
Flere og bedre fødevarer 
I årets nytårsleder fremgik det også meget tydeligt, 
at fødevaresituationen i det nordlige Korea er så 

alvorlig, at alle folkelige kræfter skal mobiliseres 
og koncentreres om forøget fødevareproduktion i 
landbrugssektoren. I artiklen hed det, at al 
maskinkraft og materiel, der kan bruges i 
landbruges skal sættes ind der, og alle arbejdere og 
administrativt personale opfordres til for alvor at 
lægge sig i selen og følge Koreas Folkehærs 
revolutionære vej ved at yde frivilligt arbejde og 
støtte til landbrugssektoren ved produktion såvel 
som udvikling og kultiveringen af ris, kartofler og 
sojabønner og høst 2 gange årligt, hvor det er 
muligt. 

Anders Kristensen 
 

 
Indgangsdørskiltet til Venskabsforeningens venskabs-
børnehave Unha-ri i landsbyen af samme navn.  
 

STØT 
NORDKOREAINDSAMLINGEN 

GIRO 5 25 22 45 
 

Siden 1997 har Venskabsforeningen Danmark - 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea kørt en 
humanitær hjælpeindsamling til befolkningen i det 
nordlige Korea. Nordkoreaindsamlingen 
koncentrerede sig i de første år om egentlig 
nødhjælp som frø, kartoffelstiklinger, medicin og 
reservedele til ødelagte vindmøller. Det var under 
de vanskeligste år med hungersnød i Nordkorea. 
De seneste år har indsamlingen og 
Venskabsforeningen indgået venskabsaftale med 
landsbyen Unha-ri i Onchon i 
Sydpyonganprovinsen om, at det primært er der 
indsamlingen leverer sin humanitære bistand. 
Bistand gives hovedsageligt til dag- og 
døgnbørnehaven i byen. I de seneste år har 
Nordkoreaindsamlingen leveret legetøj, ny 
gulvbeklædning, træ til reparation af børnehavens 
tag, undervisningsudstyr og udstyr til stabilisering af 
den ellers ustabile elforsyning.  
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 er en lille 
indsamling, der hovedsageligt baserer sig på bidrag 
fra Venskabsforeningens medlemmer og venner af 
foreningen. Men bidragene til børnene i Unha-ri gør 
meget stor nytte og fungerer også som en konkret 
solidaritetshandling overfor det koreanske folk. De 
indsamlede beløb går ubeskåret til Koreas folk. 
Du opfordres også til at give et bidrag – stort 
eller småt – til: 

NORDKOREAINDSAMLINGEN   
GIRO 5 25 22 45 
Tordenskjoldsgade 14, 1., 1055 København K. 
 
Girokort kan fås tilsendt. Henvendelse se bagsiden. 



 3 

PRÆSIDENT KIM IL SUNG 94 ÅR  
 

 
 

Den 15. april 2006 ville DDF Koreas 
grundlægger Kim Il Sung være fyldt 94 år. 
Koreanerne kalder dagen for SOLENS 
DAG. 
 
Den 15. april 2006 ville DDF Koreas nu afdøde 
præsident Kim Il Sung være fyldt 94 år. Kammerat 
Kim Il Sung blev i verden kendt som det 
socialistiske Koreas fader. Han havde en meget 
aktiv og ledende rolle i befrielseskampen under 
Japans grusomme besættelse af Korea (1910-1945). 
Kammerat Kim Il Sung stod i spidsen for det nye 
Korea nord for den 38. breddegrad da Japans hær 
kapitulerede i 1945 til Den Røde Hær. Samme år 
blev han medstifter af Korea Arbejderparti, der er 
det ledende parti i Korea. Han blev valgt som 
generalsekretær for partiet, og forblev på denne 
post indtil sin død. 
Kammerat Kim Il Sung blev også udråbt til leder af 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der blev 
grundlagt i 1948, da USA forhindrede en 
genforening af Korea. Han forblev også landets 
præsident til sin død. 
Kammerat Kim Il Sung ledede ligeledes som 
marskal Koreas Folkehær sejrrigt igennem 
Koreakrigen 1950-53, der med kinesisk støtte endte 
med et militær nederlag til USA-imperialismen. 
Men samtidig også med 3 millioner dræbte 
koreanere efter USA’s terrortæppebombninger og 
folkedrab begået imod den unge socialistiske 
republik. 
Kim Il Sung indskrev sig for disse bedrifter som et 
stort navn blandt verdens anti-imperialister. 
Efter Koreakrigen stod Koreas Arbejderparti og 
dets leder i spidsen for et kolossalt og meget 
vanskeligt opbygningsarbejde, der på 14 år bragte 
DDF Korea fra ruiner til et socialistisk industri- og 
landbrugssamfund i slutningen af 1960’erne. 
Ledetråden i denne enestående revolutionære 
opbygning var Juche-ideen, som blev formuleret af 
kammerat Kim Il Sung. Juche-ideen betyder i den 
korte udgave betyder, at stole på egne kræfter og 

erfaringer og nok skal man lære af andre, men ikke 
gøre sig afhængig af dem. 
Kammerat Kim Il Sung var hele sit liv, ikke kun 
optaget af forsvaret for og opbygningen af DDF 
Korea, men også at der skal findes en løsning på 
den ulykkelige deling af hele den koreanske halvø 
og USA militære besættelse af Sydkorea. Han 
fremsatte derfor igennem årene utallige forslag til 
hvordan Korea kunne blive genforenet uden 
fremmed indblanding og med fredelige midler. Og 
forslag til af sikring af varig fred i Korea og 
tilbagetrækning af USA’s tropper og 
masseødelæggelsesvåben i Sydkorea. De mest 
kendte forslag er det fra 1980 om dannelse af en 
Nord-Sydkoreansk konføderation og hans 10-
punktsprogram for genforening fra 1993. Vigtige 
elementer af disse forslag er indskrevet i Nord-Syd 
Fælleserklæringen, der blev indgået af Kim Il 
Sungs afløser kammerat Kim Jong Il og Sydkoreas 
daværende præsident Kim Dae Jung i 2000 på det 
historiske Nord-Syd topmøde i Pyongyang. En 
fælleserklæring, som er i fuld gang med at blive 
implementeret i Korea, men som samtidig trues 
alvorligt af Bush-regeringens krigeriske og 
reaktionære Koreapolitik. 
 

 
Præsident Kim Il Sung på besøg i Rumænien i maj 1975 

 

Endelig var kammerat Kim Il Sung en 
fremtrædende skikkelse i den internationale 
kommunistiske bevægelse. I de seneste år af hans 
liv ydede kammerat Kim Il Sung en stor indsats for 
at overvinde de negative følger i den internationale 
kommunistiske efter sammenbruddet i Østeuropa 
og USSR. Det skete bl.a. ved som leder af Koreas 
Arbejderparti at udfærdige Pyongyangerklæringen 
for socialismen, som mange kommunistiske og 
arbejderpartier verden over tilsluttede sig. 
Kammerat Kim Il Sung vil blive husket som en stor 
leder af den første uafhængige, socialistiske Korea 
igennem et halvt århundrede og som en stor anti-
imperialist.  
Efter præsident Kim Il Sungs død indstiftede man i 
1998 i DDF Korea hans fødselsdag den 15. april 
som SOLENS DAG og et nyt årstalssystem, hvor 
præsident Kim Il Sungs fødeår 1912 blev gjort til år 
1 – eller rettere Juche 1. Så i år skriver man i Korea 
årstallet Juche 95 (2006).             Anders Kristensen 
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SEJR TIL NORDKOREA I  
6-PARTSFORHANDLINGERNE 
 

I hvert en foreløbig sejr. Mørke skyer er på vej. 

 

 
DDF Koreas forhandlingsdelegation ved 6 parts 
forhandlingerne i Beijing i september 2005. 
viceudenrigsminister Kim Kye Gwan (t.v.) er forhandlingschef. 
 

I september 2005 opnåede Nordkorea en stor 
sejr i den såkaldte atomkrise, der har stået på 
siden 2002. USA og Bush-regeringen måtte i 
de løbende 6-parts forhandlinger i Beijing 
mellem Nord- og Sydkorea, Kina, Rusland, 
Japan og USA bøje sig og ændre sin meget 
aggressive Nordkoreapolitik. En politik, hvor 
Nordkorea benævnes som et land i 
”ondskabens akse”, og hvor USA både truer 
med såkaldte ”forebyggende” små a-våben 
angreb, og kræver at Nordkorea betingelsesløst, 
uigenkaldeligt og under international kontrol 
tilintetgør alle sine atomprogrammer - både 
hvad angår programmer til fredelige formål og 
til våbenudvikling.  Presset af de øvrige 
forhandlingsparter (undtagen Japan) og presset 
af USA’s massive problemer i Irak, Sydkorea 
og andre steder i verden. USA måtte opgive sit 
helt uacceptable krav, der i sin yderste 
konsekvens ville betyde, at Nordkorea midt i 
krigstruende truende situation skulle nedlægge 
sit mest effektive forsvarsvåben og blive ramt 
af en endnu mere katastrofal energimangel end 
i dag. Der blev den 19. september således 
undertegnet en 10-punkts fælleserklæring 
mellem de 6 parter gående ud på: 1) Alle 6 
parter er enige om målet er et atomvåbenfrit 
Korea, 2) DDF Korea indstiller sine 
atomvåbenprogrammer, 3) DDF Korea vender 
tilbage til IAEA og NPT, 4) parterne 
respekterer DDF Koreas valg af kernekraft til 
fredelige formål og alle er indstillet på at 
undersøge mulighederne for genoptagelse af 
levering af letvandsreaktorer i DDF Korea, 5) 
DDF Korea og USA skal gensidigt respektere 

hinandens suverænitet, leve fredeligt sammen 
og tage skridt til normalisering af deres 
indbyrdes relationer, 6) DDF Korea og Japan 
skal tage skridt til normalisering af deres 
forhold i overensstemmelse med DDF Korea-
Japan Pyongyangerklæringen fra 2003, 7) de 5 
parter er villige til at yde energistøtte til DDF 
Korea og Sydkoreas tilbud af 12. juli 2005 om 
levering af foreløbig 2 millioner kWh til DDF 
Korea gennemføres, 8) de 6 parter forpligter sig 
til at bidrage til stabilitet og fred i 
Nordøstasien, og til i et passende forum at finde 
frem til en permanent fredsordning på den 
koreanske halvø, 9) de 6 parter er enige om at 
koordinere implementeringen af ovenstående 
ud fra konsensusprincippet og princippet om 
”skridt for skridt” og ”aftale for aftale”, 10) 
næste runde i 6-partsforhandlingerne afholdes i 
november 2005 i Beijing. 
Hvis ellers man tør tro på, at USA overholder 
denne fælleserklæring er der håb forude for en 
fredelig løsning af den aktuelle krise i Korea. 
DDF Korea har konkret opnået en delsejr, idet 
deres ultimative krav om en sikkerhedsgaranti, 
retten til selv at afgøre fredelig anvendelse af 
kernekraft som alle andre lande, ”skridt for 
skridt”-princippet og energikompensation er 
fastslået. 
Da forhandlingerne blev genoptaget i Beijing 
den 11. november havde DDF Koreas 
delegation medbragt en række konkrete forslag 
til implementering af fælleserklæringen af 19. 
september. Herunder især forslag baseret på 
skridt-for-skridt-handlinger, tillidsopbygning, 
krav om ophævelse af USA’s økonomiske 
sanktioner imod DDF Korea og krav om, at 
Bushregeringens fjendtlige politik overfor DDF 
Korea ophører. 
Efter 3 dage sluttede forhandlingerne med 
aftale om, at parterne skulle overveje sagen, og 
at DDF Korea og USA skulle have bilaterale 
møder. Der blev ikke aftalt nogen ny dato for 
6-partsforhandlingerne.  
Men allerede den 19. november under APEC-
topmødet i Pusan udtalte USA’s chefforhandler 
ved 6-partsmøderne og viceudenrigsminister 
Christopher Hill, at han ønskede et regimeskift 
i DDF Korea og fremkom med en række stærkt 
negative bemærkninger om landet. Det har ikke 
fremmet muligheden for nye bilaterale 
tillidsskabende møder mellem DDF Korea ved 
Kim Kye Gwan og USA ved Christoffer Hill.  

Anders Kristensen 
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KORTE NYHEDER 
FRA KOREA 

OG VENSKABSFORENINGEN 
SEPTEMBER 2005 – APRIL 2006 

 
Nyhedskronologi: 
 

NORD-SYD GØR FREMSKRIDT 
Det 16. Nord-Syd koreanske regeringsmøde 
afsluttede den 16. september 2005 i Pyongyang i en 
god stemning. Mødet vedtog en 6-punkts erklæring, 
der bl.a. indeholdt aftale om gensidig standsning af 
fjendtligheder og truende militære handlinger, om 
videreudvikling af allerede indgåede handels- og 
økonomiske aftaler og om at fortsætte 
familiesammenføringer og eftersøgning af savnede 
familiemedlemmer i Nord og Sydkorea. 
 
ANTI-IMPERIALISTISK 
VERDENSKONFERENCE I CARACAS 
 

 
Podiet på International Konference for Anti-Imperialisme og 
Uafhængighed i det 21.Århundrede i Caracas i Venezuela.   

 
I det sidste år er der sket en bemærkelsesværdig 
udvikling i forholdet mellem DDF Korea og 
Venezuela. Den progressive politiske udvikling i 
store dele af Sydamerika har medført helt nye 
alliancer og samarbejdsmuligheder for DDF Korea. 
I slutningen af september 2005 besøgte DDF 
Koreas vicepræsident kammerat Yang Hyong Sop 
Venezuela og landets præsident Hugo Chávez. De 
indgik aftaler om nye møder om oprettelse af 
diplomatiske forbindelser mellem de to lande samt 
samhandel (bl.a. olie som slet ikke findes i DDF 
Korea).  
 

 
Tv.: Venskabsforeningens formand Anders Kristensen på 
talerstolen på konferencen i Caracas.         
Th.: Venskabsforeningens delegation. 

På samme tid – 30. september til 1.oktober 2005 – 
blev der afholdt en International Konference for 
Anti-imperialisme og Uafhængighed i Det 21. 
Århundrede i Venezuelas hovedstad Caracas, hvor 
både DDF Korea vicepræsident Yang Hyong Sop 
og Venezuelas vicepræsident Jose Vicente Ranhal 
deltog. Her deltog også en delegation fra Danmark 
fra Venskabsforeningen samt i alt ca. 200 deltagere 
fra 70 lande kloden over. Konferencen vedtog bl.a. 
en Caracaserklæring, der kraftigt afviser de 
imperialistiske magters forsøg på at udbrede 
nyliberalisme og den korrupte globalisering. 
Erklæringen opfordrer samtidig til samling af alle 
folkelige og progressive kræfter verden over til på 
et grundlag af anti-imperialisme og uafhængighed.  
 
GAVE FRA KINA: EN GLASFABRIK 
Den 9. oktober 2005 åbnede Taean Glasfabrikken i 
byen Taean. Fabrikken er gave fra Kina til Korea i 
anledning af partiets 60-års jubilæum.  
 
KOREAS ARBEJDERPARTI 60 ÅR 
 

 
Koreas Arbejderpartis generalsekretær kammerat Kim Jong Il 
til paraden på jubilæumsdagen 10. oktober 2005 
 
Koreas Arbejderparti fyldt den 10. oktober 2005 60 
år. Det blev fejret i Korea med bl.a. en stor militær 
og civil parade i Pyongyang og en særforestilling af 
Arirang på 1. maj stadion. 
Partiets generalsekretær kammerat Kim Jong Il var 
til stede ved begge begivenheder. Også i 
Venskabsforeningen blev dagen markeret med et 
møde den 4. oktober.  
Om Koreas Arbejderpartis historie - se artikel her i 

Korea Bulletin. 

 
NYE OVERGREB IMOD CHONGRYUN  
Den koreanske mindretalsorganisation i Japan blev 
den 14. oktober 2005 udsat for nye overgreb og 
chikane fra myndighederne. Tokyos politi trængte 
uden varsel ind i 11 af CHONGRYUN’s tilhørende 
foreninger og forretninger – heriblandt Science 
Technology Association of Korean Residents in 
Japan (Kwahyop) og det koreanske nyhedsbureau 
Choson Sinbo/Korean News Service. Det skete 
under påskud af mistanke om ”ulovlig 
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medicinproduktion”. Efter 4 timer måtte politiet 
trække sig tilbage da mistanken var grundløs. 
Myndighederne og den borgerlige presse i Japan 
kører en hetz imod CHONGRYUN, som sættes i 
forbindelse med den mange løgne især USA 
udsender i en verdensomspændende anti-Nordkorea 
hetzkampagne. 
 

 
Tokyos politi blokerer det koreanske nyhedsbureau Choson 
Sinbo den 14. oktober 2005. 
 

YON HYONG MUK DØD 
Næstformand for Den Nationale 
Forsvarskommission Yon Hyong Muk døde den 22. 
oktober 2005 73 år gammel. Yon var også medlem 
af politbureauet for Koreas Arbejderparti, medlem 
af Den Øverste Folkeforsamling (parlamentet). Yon 
har tidligere i 1970’erne og 80’erne været 
premierminister i DDF Korea og partichef i 
Chagangprovinsen. 
 
HU JINTAO BESØGER DDF KOREA  
I dagene 28.-30. oktober 2005 aflagde Kinas 
præsident Hu Jintao et officielt besøg i DDF Korea. 
Under samtaler mellem DDF Koreas leder 
kammerat Kim Jong Il og præsident Hu blev 6-
partsforhandlingerne om atomkrisen evalueret. 
Begge parter var enige om at sagen skulle finde en 
fredelig forhandlingsløsning med respekt for DDF 
Koreas suverænitet. I en officiel tale udtrykte 
kammerat Kim Jong Il, at forholdet til Kina i de 
seneste år har udviklet sig mærkbart positivt til 
gavn for begge lande og for stabilitet på den 
koreanske halvø. Også den store økonomiske vækst 
i Kina mente han ville være til gavn for Korea. 
 
DDF KOREA – VENEZUELA AFTALE  
Som opfølgning på DDF Koreas vicepræsidents 
besøg hos Venezuelas præsident i oktober 
underskrev DDF Koreas udenrigshandelsminister 
og Venezuelas handelsminister den 8. november 
2005 en handels- og samarbejdsaftale mellem de to 
lande. Der er forventning om, at det 
energihungrende DDF Korea ad den vej kan opnå 
fordelagtige olieleveringsaftaler. 
 
 
 
 

PROTEST MOD BUSH I SYDKOREA 
I forbindelse med åbningen af APEC-topmødet i 
Pusan i Sydkorea den 13. november 2005 var byen 
sat i undtagelsestilstand. Over 30.000 sydkoreanske 
arbejdere, landmænd, studenter og unge 
demonstrerede imod liberalisering af 
verdenshandelen. Især præsident Bush deltagelse i 
mødet vakte vrede. Der blev råbt slogans imod 
Bush og USA, imod APEC og for demokratisering 
af Sydkoreas arbejdsmarkedslove. 
 
PROTEST IMOD FN-RESOLUTION  
DDF Koreas udenrigsministerium udsendte den 21. 
november 2005 en kraftig protesterklæring imod en 
USA og EU-inspireret resolution i FN. 
Resolutionen blev den 17. november vedtaget af en 
underkomite til den igangværende 
generalforsamling, og den havde overskriften 
”menneskerettigheder i Nordkorea”. Resolution 
kom samtidig med, at Bushregeringen på højtryk 
kører en kampagne for et regimeskift i Nordkorea 
og indførelse af ”frie demokratier” efter 
amerikanske smag verden over. 
Erklæringen fastslår, at den koreanske socialisme er 
valgt af det koreanske folk selv og vil blive 
forsvaret for enhver pris. Samtidig påvises det i 
erklæringen, at USA umuligt kan være dommer 
over menneskerettighedskrænkelser, idet det selv er 
den største krænker af menneskerettigheder i 
verden. Irak, Afghanistan og deres 
verdensomspændende ”anti-terror-kampagne” 
nævnes som eksempler. Også England og Japan 
bliver kraftigt kritiseret for dobbeltmoral og 
dobbeltstandarder i erklæringen. 
En lang række udviklingslande og USA-kritiske 
lande stemte imod eller udeblev fra 
afstemningshandlingen. Også Sydkorea holdt sig 
væk fra afstemningen. 

 
Demonstration i Seoul imod et ”Forum om 
menneskerettigheder i Nordkorea” arrangeret af højrekræfter i 
Sydkorea med finansiel støtte fra USA. Demonstranterne 
finder, at ”Forumet” er til stor skade for den igangværende 
Nord-Syd forsoningsproces i Korea.   
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KOMMUNISTISKE PARTIER STØTTER 
DDF KOREA 
Det internationale møde for kommunistiske partier 
afholdt i Athen den 18.-20. november 2005 vedtog 
en resolution om Korea. Heri konstateredes det, at  
USA’s hensynsløse opførsel med optrapning af den 
politiske og militære spænding på den koreanske 
halvø, går direkte imod tidens strømning om en fri 
og fredelig ny verden. Det rejser en stor og samlet 
vrede blandt alle verdens progressive folk. Videre 
udtrykte resolutionen støtte til Koreas Arbejderparti 
og til det koreanske folk i dets kamp for at 
nedbryde barriererne, som fremmede magter har 
påtvunget den koreanske nation for mere end et 
halvt århundrede siden, og til at opnå landets  
uafhængige og fredelige genforening indenfor 
rammerne af den historiske Nord-Syd 
Fælleserklæring. 
Endelig udtrykte resolutionen fuld solidaritet med 
DDF Korea, der er ramt af sanktioner, blokade og 
trusler om invasion fra USA-ledede aggressive 
kræfter. 
 
VERDENSJULEMARKED   
Igen i december 2005 var Venskabsforeningen med 
på det årlige Verdensjulemarked i Kulturhuset 
Kapelvej i København. En række andre venskabs- 
og solidaritetsorganisationer var også repræsenteret. 
Der var god mad og cubanske drinks og det årlige 
Cubalotteri blev udtrukket. Venskabsforeningens 
bord var velbesøgt. 

 
Venskabsforeningens bord på Verdensjulemarkedet den 4. 
december 2005 i København. 
 

NYE NORD-SYD FREMSKRIDT 
I dagene 13.-16. december 2005 var det 17. Nord-
Syd regeringsmøde samlet i Seoul.  Mødet vedtog 
en 9-punkts presseudtalelse: (forkortet) 
1. Nord og Syd anerkender og respekterer 
hinandens ideologi og samfundssystem, og lægger 
fortidens konfrontation og obstruktion af national 
forsoning og enhed bag sig. 2. Nord og Syd deler 
det synspunkt, at fælleserklæringen fra 4. runde i 6-
partsforhandlingerne skal implementeres snarest 
muligt for at gøre den koreanske halvø 
atomvåbenfri. Parterne deler også det synspunkt, at 
de to parter skal samarbejde positivt for at sikre, at 

en fredelig løsning på atomsagen i nationens 
interesse. 3. Nord og Syd er enige om positivt og 
med stor vægt at lette den militære spænding og 
sikre freden på den koreanske halvø. Parterne 
forpligter sig i denne sammenhæng til, at sikre at de 
militære myndigheder i Nord og Syd snarest i det 
nye år går i gang med praktiske forhandlinger om 
sagen. 4. Nord og Syd er enige om, at udvide og 
udvikle det inter-koreanske økonomiske 
samarbejde. Begge sider er enige om, at tage 
væsentlige skridt til at udvide investeringer og 
handelssamarbejde. Begge parter er enige i 
nødvendigheden af hurtigst at etablere anden fase af 
Kaesong Industrizonen og foranstaltninger til 
fremme af Nord-Syd transit, forenklet 
toldbehandling, telekommunikation og 
jernbanedrift. 5. Nord og Syd er enige om at 
fremme humanitært arbejde. Konkret betyder det: 
Nye Nord-Syd Røde Kors samtaler og nye 
familiesammenføringer. 6. Nord og Syd er enige 
om fremme af et tættere samarbejde mellem de to 
internationale Taekwondoforbund til gavn for den 
koreanske Teakwondosport. 7. Nord og Syd er 
enige om at søge at få en række historiske steder i 
Kaesong området registreret som Verdens 
Kulturarv og være ansvarlige for deres bevarelse. 8. 
Nord og Syd er enige om at tage skridt til at 
tilbageføre sejrsmonumentet for kampene i den 
nordlige del af Korea” til det sted i Nordkorea, hvor 
det oprindeligt blev opført. 9. Nord og Syd er enige 
om at afholde 18. Nord-Syd regeringsmøde i 
Pyongyang 28.-30. marts 2006. 
 
KOREANSK KINABESØG  
En nordkoreanske delegation under ledelse af 
vicepremierminister Ro Tu Chol besøgte Beijing, 
Kina, i dagene 24.-27. december 2005.  Ro 
underskrev sammen med sin kinesiske modpart en 
aftale om fælles olieeftersøgning i havbunden, samt 
en fornyet aftale om koreansk-kinesisk samarbejde 
indenfor teknologividenskab. 
 
DDF KOREA: DROP SANKTIONER 
DDF Koreas regering opfordrede den 9. januar 
2006 USA’s regering til at ophæve de langvarige 
økonomiske sanktioner imod DDF Korea. En 
regeringstalsmand forklarede, at USA’s regering 
søger at adskille dette spørgsmål fra de 
igangværende 6-partsforhandlinger om atomkrisen i 
Korea. Men det kan man ikke. Hele atomsagen er 
opstået som følge af USA’s mangeårige fjendtlige 
og truende politik overfor DDF Korea. En politik, 
som de økonomiske sanktioner er en del af. De 
fortsatte sanktioner og blokade fra USA, der har til 
formål at ødelægge samfundssystemet i DDF 
Korea, er derfor et groft brud på principperne i de 6 
parters (Kina, Rusland, Japan, USA, DDF Korea og 
Sydkorea) fælleserklæring. Den fastlægger jo 
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princippet om gensidig respekt og fredelig 
sameksistens. At USA så også fortsætter med at 
sprede løgne om DDF Korea, som man bruger som 
begrundelse for den fjendtlige politik, gør det 
umuligt at have bilaterale forhandlinger med en så 
utroværdig part, forklarede talsmanden. 
 
LOKAL N-S LANDBRUGSAFTALE 
Som en helt enestående nyhed blev det 11. januar 
2006 offentliggjort, at den frugtbare sydkoreanske 
provins Sydkyongsang og det nordkoreanske amt 
Kangnam nær Pyongyang har indgået en aftale på 
lokalt niveau. Aftalen indebærer bl.a. at der i 
Kangnam med støtte fra Sydkorea skal bygges en 
fabrik til fremstilling af grøntsagsdrivhuse og der 
skal ligeledes leveres 300 risudplantningsmaskiner 
fra Syd til Nord. Der er forventninger om, at dette 
konkrete samarbejde mellem lokale myndigheder i 
Nord og Syd vil udgøre en slags model for 
landbrugs- og fødevaresamarbejde for andre lokale 
myndigheder i Nord- og Sydkorea.  
 
KAMMERAT KIM JONG IL I KINA 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il var i Kina 
på et uofficielt besøg i dagene 10.-18. januar 2006. 
Kim besøgte flere økonomisk og teknologisk 
højtudviklede områder især i det sydlige Kina. Han 
udtrykte i taler under besøget, at den koreanske 
delegation var meget imponeret over besøget og 
havde angiveligt fået inspiration. Fra kinesisk side 
blev der udtrykt fortsat støtte til Koreas 
Arbejderparti og til DDF Korea og den socialistiske 
opbygning under landets særlige forhold, og til 
kravet om en uafhængig og fredelig genforening af 
Korea. 
 
DDF KOREA-JAPAN MØDES 
Som et led i 6-parts fælleserklæringen fra 
september 2005 mødtes regeringsrepræsentanter fra 
DDF Korea og Japan i Beijing 4.-8. februar 2006. 
Formålet med mødet var drøftelser om 
normalisering af forholdet mellem de to parter, der 
har meget været anspændt i årtier. Fra DDF Korea 
krævende man fortsat kompensation for 
tvangsdeportering af 8,4 mill. koreanere som 
slavearbejdere til Japan under den japanske 
besættelse af Korea. Ligeledes kompensation for 
massakre imod ca. 1 mill. koreanere og deportation 
af 200.000 koreanske kvinder som sexslaver for den 
japanske hær. DDF Koreas repræsentanter krævede 
også stop for undertrykkelse og overgreb imod den 
koreanske mindretalsorganisation i Japan 
CHONGRYUN samt tilbagelevering af alle de 
kulturskatte den japanske hær plyndrede fra Korea 
under besættelsen. Der kom ikke noget konkret ud 
af mødet. En ny møderunde aftales senere. 

 
Kammerat Kim Jong Il sammen med Kinas præsident Hu Jintao 

 
KAMMERAT KIM JONG IL 64 ÅR 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il fyldte den 
16. februar 2006 64 år. Det blev efter koreansk 
tradition fejret ved flere store begivenheder i DDF 
Korea. I Danmark i Venskabsforeningen blev dagen 
brugt som anledning til at holde et medlemsmøde i 
København den 15. februar 2006. På mødet blev 
forevist videodokumentarfilm, og der var en 
efterfølgende diskussion om situationen i Korea. 
 
DDF KOREA OG USA MØDES 
Vicechefforhandler for DDF Korea ved 6-
partsmøderne Li Gun mødtes den 7. marts 2006 i 
Washington med repræsentanter for USA’s 
udenrigsministerium og finansministerium. Li 
sagde forud for mødet til pressen, at DDF Korea 
ikke vil vende tilbage til 6-partsmøderne før USA 
stopper de økonomiske sanktioner imod DDF 
Korea og stopper med at sprede løgne og 
misinformationer om pengehvidvaskning og 
narkotrafik. Efter mødet sagde Li, at parterne havde 
bekræftet kendskabet til hinandens synspunkter. 
Nye bilaterale samtaler mellem DDF Korea og 
USA indenfor rammerne af 6-partsmøderne aftales 
senere. 
 
DANSK PROTEST MOD ”HØRING” 
Den 22. marts 2006 udsendte Venskabsforeningen 
Danmark-DDF Korea en skarp protest imod 
afholdelse af en såkaldte ”Høring om 
menneskerettigheder i Nordkorea”, der fandt sted i 
Bryssel i Belgien.  
I protestskrivelse stod der bl.a.: ”Vi er vidende om, 
at høringen er finansieret af højrekræfter i USA og 
skal ses som et led i Bush-administrationens 
verdenskampagne for indførelse af ”frie 
demokratier” af  typen ”US-style”. USA er reelt 
ikke interesseret i menneskerettigheder. Tværtimod 
har USA selv de allerstørste problemer med disse, 
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hvilket som bekendt ses både i Korea og ved 
aggressioner i mange andre lande verden over. 
Høringen skal i virkeligheden ses som et led i Bush-
administrationens anti-DDF Korea løgnekampagne, 
blokaden og krigstruslerne imod DDF Korea, der 
har til formål at underminere og styrte det 
uafhængige DDF Korea. 
Høringen er således udtryk for en helt utilstedelig 
indblanding i DDF Koreas indre anliggender og 
endnu værre er høringen medvirkende til at lægge 
gift for den positive igangværende proces i Korea. 
En proces, hvor koreanerne i Nord og Syd under 
mottoet ved nationens egen kraft er i fuld gang med 
at implementere Nord-Syd Fælleserklæringen fra 
2000, der har til formål at igangsætte en Nord-Syd 
forsonings- og samarbejdsproces med en uafhængig 
og fredelig koreansk genforening som endemål.” 
 
CILRECO TIL ÅRSMØDE I BRYSSEL 
 

 
Fra CILRECO’s årsmøde den 26. marts 2006 i Bryssel. 
 
Den 26. marts 2006 afholdt Den Internationale 
Koordineringskomite for Fred og Genforening i 
Korea sit årsmøde i Bryssel i Belgien. 
Generalsekretær Guy Dupre aflagde en grundig 
årsrapport om solidaritets og støttearbejdet med 
Koreas folk. Mødet vedtog en udtalelse og et nyt 
aktionsprogram for det kommende år. I 
aktionsprogrammet sættes fokus på international 
støtte til implementeringen af den koreanske Nord-
Syd Fælleserklæringen om forsoning, samarbejde 
og genforening fra 2000, styrkelse af kravet om 
tilbagetrækning af USA’s tropper og våben fra 
Sydkorea, arbejdet for at gøre hele den koreanske 
halvø atomvåbenfrit og stoppe USA’s krigstrusler 
og blokade over DDF Korea, støtte til DDF Koreas 
fortsatte opbygning som en uafhængig stat, dets 
genforenings og fredspolitik og dets ret til et 
formålstjenligt afskrækkende selvforsvar og støtte 
til de progressive folkelige kræfter i Sydkorea, der 
går ind for yderligere demokratisering og Nord-Syd 
forsoning, samarbejde og genforening.   
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen 
deltog i CILRECO-mødet. 
Dokumenterne fra CILRECO-mødet findes på 
organisationens hjemmeside: www.cilcero.com 
 

NORDISK SOLIDARITETS HILSEN 

 
Børnene på DDF Koreas ambassade i Stockholm synger her for 
gæsterne til sammenkomsten i anledning af præsident Kim Il Sungs 
fødselsdag i april 2006. 
  

I anledning af DDF Koreas nu afdøde grundlægger 
præsident Kim Il Sungs 94 års fødselsdag den 15. 
april 2006 havde DDF Koreas ambassadør Jon In 
Chan inviteret til sammenkomst for Koreas venner i 
Norden på ambassaden i Stockholm den 13. april.    
Der var gæster fra Danmark, Sverige og Finland. 
Gæsterne kom fra både venskabsforeninger, partier 
og andre organisationer. Fra Danmark kom hele 4 
medlemmer af Venskabsforeningen. Ambassadøren 
holdt en kort tale om situationen i Korea. Efter en 
diskussion blev de tilstedeværende gæster enige om 
at tilslutte sig en fælles solidaritetshilsen til Koreas 
folk via kammerat Kim Jong Il. Efterfølgende 
optrådte både børnene og de voksne fra ambassaden 
med både koreanske og svenske sange. Alt i alt en 
udbytterig og hyggelig fødselsdagssammenkomst.  
Fra solidaritetshilsenen kan nævnes: 
”Takket være det historiske Nord-Syd topmøde og 
vedtagelsen af Nord-Syd Fælleserklæringen i juni 
2000 er konfrontation og mistro på den koreanske 
halvø vendt til forsoning og samarbejde, og viljen 
til at opnå genforening står stærkere end nogen 
siden……. 
Dette demonstrerer tydeligt bæredygtigheden og 
den praktiske formåen i de tre principper -  
uafhængighed, fred og stor national enhed for 
genforening.  
Siden USA’s besatte Sydkorea har det altid lagt 
hindringer i vejen for Koreas genforening, og det 
har til stadighed skabt militær spænding på 
Koreahalvøen for at opnå dets drømme om at 
dominere over Asien. Samtidig med, at USA sidder 
med ved 6-partsforhandlingerne, opretholder det 
blokade imod DDF Korea og det fabrikerer og 
udsender løgne om ”pengeforfalskninger”, 
”smuglerforretninger”, o.s.v. På samme tid blokerer 
USA for udveksling og samarbejde mellem Nord- 
og Sydkorea og forværrer situationen i Korea ved 
åbenlys støtte til de mest konservative kræfter i 
Sydkorea….Derfor kræver vi at USA-
imperialisterne stopper deres aggressive manøvre 
imod DDF Korea, og at de omgående trækker sig 
ud af Sydkorea.”           - fortsættes side 15 - 
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1. MAJ PÅ BLÅGÅRDS PLADS 
UDEN VENSKABSFORENINGEN 
 
Som noget nyt i 2006 er Venskabsforeningen 
Danmark-DDF Korea for første gang i over 10 år 
ikke medarrangør af 1.maj på Blågårds Plads i 
København. Det skyldes ikke uvilje fra foreningen, 
men derimod modstand fra Socialistisk 
Ungdomsfront, Kbh. og Enhedslisten København. 
Efter i snart 40 år at have eksisteret som en 
progressiv anti-imperialistisk organisation 
tilhørende den danske venstrefløj, har de to 
københavnske organisationer valgt ikke at invitere 
Venskabsforeningen til forberedelserne af 1. maj. 
Og de har nedlagt veto om udelukkelse af 
Venskabsforeningen fra enhedsarbejdet om 1. maj 
på Blågårds Plads. Det til trods for, at 
Venskabsforeningen altid har støttet 
1.majarrangementets politiske grundlag og paroler, 
og altid selv har medbragt paroler i klar forlængelse 
af arrangementets anti-imperialistiske grundlag så 
som USA UD AF KOREA og STØT KOREAS 
GENFORENING. De to organisationer begrunder 
udelukkelsen med, at Venskabsforeningen ikke er 
”stueren” fordi den støtter en ”gennemmilitariseret 
diktaturstat”, der bruger ”sult som undertrykkelse af 
befolkningen” og flere andre uhyrlige påstande. 
I anledning af udelukkelsen og de to organisationers 
ultimative krav, har flere partier og organisationer i 
år trukket sig fra 1. maj på Blågårds Plads, som 
derved ser ud til at skrumpe kraftigt ind. En række 
af disse partier og organisationer har samtidig 
udsendt følgende åbne brev om situationen:    
 
Åbent brev: 
Bredden i den traditionsrige Socialistisk 1. Maj på 
Blågårds Plads er ved at smuldre. Sørgeligt men 
sandt. 
Enhedslisten - og SUF - er ved at sætte et 
mangeårigt enhedsarbejde over styr. Grotesk nok 
eftersom vi vist alle er klar over, at der er brug for 
enhed på venstrefløjen i en situation, hvor 
højrekræfterne sætter dagsordenen, Danmark er 
krigsførende nation, og de demokratiske rettigheder 
svinder ind. 
Behovet for at vi optræder samlet og leverer et 
modspil til højrekræfternes fremmarch er 
indlysende. Men kendsgerningen er, at Socialistisk 
1. Maj i år bliver snævrere end nogensinde. 
En stribe af de solidaritetsorganisationer og partier, 
der traditionelt er med i arrangørkredsen, har set sig 
nødsaget til at trække sig. Vi kan ikke acceptere, at 
enkeltorganisationer vil diktere, hvem der kan være 
med, og hvem der skal udelukkes fra 
enhedsarbejdet. 
 
 

Forening udelukket 
Et kort resume: 
Sidste år krævede SUF med støtte fra Enhedslisten, 
at Venskabsforeningen Danmark - Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea blev udelukket 
fra Socialistisk 1. Maj, på trods af at foreningen 
støttede enhedsgrundlaget. Flere organisationer 
protesterede, og diskussionen kom til at hænge over 
til i år. 
Da forhandlingerne om dette års Socialistisk 1. Maj 
så skulle til at gå i gang, valgte Enhedslisten og 
SUF på egen hånd at sende invitationer ud til den 
sædvanlige arrangørkreds - minus 
Venskabsforeningen. I indkaldelsen var det 
præciseret, at hverken Enhedslisten eller SUF ville 
deltage sammen med venskabsforeningen. 
På tre forhandlingsmøder har situationen været 
diskuteret, og vi har appelleret til Enhedslisten og 
SUF om ikke at fremture. Men det er ikke lykkedes 
at få dem til at fravige udelukkelses-kravet. De to 
organisationer har været ultimative i deres krav. De 
har simpelthen nedlagt veto mod 
Venskabsforeningen. 
Vi opfatter det som en farlig glidebane, hvis 
enkeltorganisationer kan nedlægge veto mod andre 
organisationers deltagelse - vel at mærke når disse 
støtter det fælles grundlag. 
Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea har altid forholdt sig loyalt til 
Socialistisk 1. Maj`s grundlag. Foreningen har 
deltaget med egne paroler, der ligger helt i 
forlængelse af det antiimperialistiske budskab på 
Blågårds Plads.  
Der er således ikke tale om en organisation, der har 
krænket det socialistiske og antiimperialistiske 
budskab, der er kernen i Socialistisk 1. Maj. 
 
Problemer 
Det er vist ingen hemmelighed, at Socialistisk 1. 
Maj de senere år er gerådet ud i stadig større 
problemer. Stort set alle fagforeninger har forladt 
arrangørkredsen, og det har kun været ved at 
investere en pæn portion politisk diplomati, at 
arrangementet har overlevet som et 
enhedsarrangement. 
Som vi ser det, er der bestemt ikke brug for at gøre 
Socialistisk 1. Maj mere snæver. Der er brug for det 
stik modsatte. 
Men i stedet for at forsøge at vende de sidste års 
problematiske udvikling er Enhedslisten og SUF 
gået i stik modsat retning. 
 

Underskrevet af: 
Anne Jessen, Demos (medlem af Enhedslisten) - 
Henning Jakobsen, DKP Storkøbenhavn - Lotte 
Rørtoft-Madsen, DKP/ML København - Mehrdad, 
Irans Tudeh Parti i Danmark - Anette Nielsen, 
Kommunistisk Samling - Rasmus Dejgaard, Rød 
Ungdom København.  København 20. april 2006 
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60-ÅRS DAGEN FOR 
KOREAS BEFRIELSE 
FEJRET 
 
Den 15. august 2005 var det 60-årsdagen for Koreas 
befrielse fra 40 års brutal japansk besættelse.  
Overalt i Korea blev denne vigtige dag i Koreas 
historie fejret selvom dagen også er en sørgelig dag 
i Koreas historie. Nemlig dagen hvor Korea blev 
kunstigt delt i Nord og Syd efter en aftale mellem 
de allierede stormagter i 2. verdenskrig og helt hen 
over hovedet på det koreanske folk. En deling der 
samtidig medvirker til at år 2005 også er 100-året 
for fremmede besættelsestroppers tilstedeværelse på 
koreansk jord. Først 40 år med japanske soldater i 
hele Korea og siden hen 60 år med US troops i 
Sydkorea. I Seoul i Sydkorea deltog en højtstående 
parti- og regeringsdelegation fra Nordkorea i en 
fælles Nord-Syd festligholdelse.  
I Nordkorea blev dagen også fejret med en række 
begivenheder, hvor gæstedelegationer fra 45 lande 
verden over også deltog. Ca. 120 i alt. Gæsterne 
kom fra politiske partier, masseorganisationer, 
internationale organisationer samt venskabs- og 
solidaritetsorganisationer med Koreas folk. Også en 
delegation fra Danmark fra Venskabsforeningen 
deltog i festligholdelsen af befrielsesdagen.  
 

 
De udenlandske gæster ankommer i Orang. 

 

De udenlandske gæster var med i bl.a. i en 
solopgangsceremoni på toppen af Koreas højeste 
bjerg Paekdusan, der udgør et ”helligt” nationalt 
symbol i landet. Og der var også besøg hos 
kammerat Kim Jong Il’s fødested i en nærtliggende 
tidligere hemmelig guerillalejr. Det skete efter en 
forudgående lang rejse til det nordligste Korea i 
ældre Tupolev 134-fly til Orang på østkysten og 
derfra videre i busser på en dagsrejse langs kysten 
til den nordligste provinshovedstad Chongjin og så 
ind i landet ad smalle veje over 
Hamgyongbjergkæden i Nordhamgyongprovinsen, 
hvor vi til sidst efter diverse spise- og drikkepauser 
og punkteringer sent om aftenen ankom til vort 
hotel i Samjiyon i Ryanggangprovinsen.  

På vejen tilbage gik det samme vej. Det var især 
interessant at kunne konstatere, at vestlige mediers 
påstande om særlig stor nød og elendighed i de 
fjerne nordligste egne af Nordkorea ikke kunne 
bekræftes. Man får bestemt indtryk af et civilt 
samfund på samme niveau som alle andre steder på 
landet i Nordkorea. Der hersker ordnede forhold. 
Folk er rene i tøjet, der er elektricitet og tv i de 
mange bondehuset og der er stor arbejdsaktivitet og 
trafik – dog ikke personbiler. Kun cyklister, 
fodgængere, oksevogne, lastbiler og få busser samt 
sporvogne i de store byer. Foreningens delegation 
kunne således ved selvsyn på rejsen rundt i flere 
provinser konstatere, at der var økonomisk 
fremgang overalt. Men samtidig, at der er langt igen 
med genopretning efter krisen og nødsituationen, 
der satte ind i Nordkorea for ca. 10 år siden. 
 

 
I midten ses Venskabsforeningens kasserer Ulla Nørgaard 
Pedersen til den Internationale Konference for Fred og 
Genforening i Korea i Pyongyang den 13. august 2005. 
 
Efter tilbagekomsten til hovedstanden Pyongyang 
deltog de udenlandske gæster i International 
Konference for Fred og Genforening i Korea, der 
som afslutning gik ud på gaderne i byen for at 
deltage i en demonstration og udendørs 
solidaritetsmøde.  
 

 
Fra den internationale march gennem Pyongyang 

 
Under besøget i Nordkorea besøgte 
Venskabsforeningens delegation også en 
fjerntliggende landsby Unha-ri, hvor den lokale 
dag- og døgnbørnehave for 7. gang modtag gaver 
doneret af Venskabsforeningens indsamling – 
Nordkoreaindsamlingen.  
 

Anders Kristensen 
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KOREAS 
ARBEJDERPARTI 
60 ÅR 
 
Af Anders Kristensen, formand for 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. 

 
Den 10. oktober 2005 fyldte Koreas 
Arbejderparti 60 år. Koreas Arbejderparti 
er det regerende parti i det socialistiske 
Korea - Den Demokratiske Folkerepublik 
Korea. Partiet blev stiftet i 1945 få uger efter 
Koreas befrielse fra 40 års brutal japansk 
besættelse. 
 
Koreas Arbejderpartis historie er jo nærmest lig 
med DDF Koreas historie næsten 60-årige 
historie. Så nedenstående er kun et kort rids. 60 
år er ikke lang tid, men har været de nok mest 
dramatiske, vanskelige og skelsættende år i 
Koreas historie. Præget af Koreakrigen og 
USA-imperialismens besættelse af Sydkorea og 
en brutal og kunstig deling af et land og folk, 
der har en 5000-årig som én samlet nation. 
 
Partistiftelsen. 
Efter forgæves forsøg på dannelse af et 
koreansk kommunistisk parti under japansk 
besættelse lykkedes dette i oktober 1945. Det 
kaldte sig arbejderklassens og de arbejdende 
massers parti – et parti af en helt ny type i 
Korea. Et marxistisk-leninistisk parti. Det skete 
lige efter Koreas befrielse med hjælp fra Den 
Røde Hær og koreanske partisaner fra det 
nordlige Korea og i de nordlige grænseområder 
i nabolandene. Partiets første leder 
generalsekretær Kim Il Sung kom netop fra 
Den Revolutionære Anti-Japanske 
Befrielseshær, der blev stiftet i Manchuriet i 
1932. 
Det var således KAP der blev udråbt som det 
ledende parti, da DDF Korea i 1948 blev 
grundlagt og den første forfatning vedtaget. Og 
KAP’s generalsekretær kammerat Kim Il Sung 
blev samtidig republikkens leder. Det skete 
efter mange forudgående forsøg på en 
genforening af Korea, som dog blev grundigt 
saboteret af USA. USA havde tropper i 
Sydkorea og indsatte samtidig et blodigt 
militærdiktatur, der bl.a. forbød et tilsvarende 

kommunistisk parti som KAP i Sydkorea og 
fængslede, torturerede og dræbte 
partimedlemmer og andre progressive 
mennesker. 
 

 
Kammerat Kim Il Sung efter sejren i Koreakrigen i 1953. 

 
Koreakrigen. 
Det var således også Syngman Rhee-regimet 
støttet af USA, der fremprovokerede 
Koreakrigen 1950. Ved hjælp af de gode 
relationer, der var opstået mellem KAP og 
Kinas Kommunistiske Parti og kinesisk 
interesse i at undgå et USA-kontrolleret Korea, 
gik ca. 2 mill. kinesiske soldater DDF Korea til 
undsætning og stoppede USA’s forsøg på at 
styrte det socialistiske Korea. Det skete 
desværre efter at USA’s militær maskine havde 
dræbt 3 millioner koreanere og lagt DDF Korea 
i ruiner i bogstaveligt forstand. 
 
Genopbygningen. 
I årene efter krigen stod KAP og dets 
generalsekretær kammerat Kim Il Sung i 
spidsen for en gigantisk og meget slidsom 
revolutionær genopbygning af den nordlige 
halvdel af Korea. Det var her KAP lancerede 
Chollimabevægelsen, som er blevet 
sammenlignet med Det Store Skridt Fremad i 
Kina. Og De 3 Revolutioners Bevægelse – den 
ideologiske, tekniske og kulturelle revolution, 
der bl.a. skulle omforme folket til mennesker 
med af arbejderklassemoral. I 1967 udsendte 
kammerat Kim Il Sung værket ”Om 
spørgsmålet om overgangen mellem 
kapitalisme til socialisme og proletariatets 
diktatur”, hvor han yderligere uddyber 
partilinien og definitionen på proletariatets 
diktatur.  Samme år kunne KAP’s 
generalsekretær Kim Il Sung efter 14 års 
genopbygning erklære, at DDF Korea var 
genopbygget som en uafhængig socialistisk 
industristat. Det var noget af et mirakel, idet 
alle odds i det hermetisk delte Korea var imod 
DDF Korea, hvor 85% af arealet er ufrugtbare 
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bjerge. Dette skal ses i modsætning til 
Sydkorea, der traditionelt altid har været 
Koreas kornkammer. DDF Korea var blevet et 
samfund med en lang række velfærdsgode som 
gratis obligatorisk skolegang, gratis 
daginstitutioner, næsten gratis mad og bolig til 
alle, en uddannelse til alle, fuldt udviklet gratis 
sundhedsvæsen, fuld elektrificering af landet 
og økonomisk og kønsmæssig ligestilling for 
både arbejdere, bønder, intellektuelle o.s.v. En 
socialistisk samfundsøkonomi ikke byggende 
på den sovjetiske Commincon model, men med 
en afbalanceret økonomi med både svær- og 
forbrugsvareindustri.  
 
Koreas Arbejderparti – et uafhængigt parti.     
I denne genopbygningsfase var DDF Korea 
udsat for mange prøvelser udover blokade fra 
den vestlige verden. KAP og dets ledelse 
forstod at udvikle et reelt uafhængigt parti, der 
ikke kom i lommen på hverken det sovjetiske 
eller kinesiske kommunistiske parti. Kammerat 
Kim Il Sung kritiserede både den moderne 
revisionisme, som udviklede sig i 
Sovjetunionen efter SUKP’s 20. kongres i 1956 
og Kulturrevolutionen i Kina. En partilinie, 
som KAP kaldte Juche-linien eller Juche-ideen, 
der står for at stole på og bygge på egne kræfter 
og erfaringer fra ens eget land. KAP oplevede 
således i perioder stor utilfredshed fra både 
Sovjetunionen, der ind imellem straffede DDF 
Korea ved at stoppe samhandel og teknologisk 
samarbejde, og fra Kina, hvor man, da 
kulturrevolutionen var på sit højeste, kaldte 
DDF Koreas leder for en ”lille fed revisionist” 
og koreanere bosat i Kina blev forfulgt.   
Selvom KAP og dets ledelse både kritiserede 
(dog uden at nævne navne) den moderne 
revisionisme og venstreudsving arbejdede KAP 
hele tiden for at holde sammen på enheden i 
den internationale kommunistiske bevægelse. 
Det kom bl.a. til udtryk på KAP’s 
partikonference i oktober 1966, hvor Kim Il 
Sung fandt det bydende nødvendigt, at den 
samlede internationale kommunistiske 
bevægelse aktivt kom Vietnams folk til hjælp 
efter at USA-imperialismen kraftigt havde 
optrappet aggressionskrigen imod Vietnams 
folk. Han kaldte det enhed gennem kamp. KAP 
havde som det måske eneste parti i verden 
formået at udvikle en aktiv neutralisme i striden 
mellem SUKP og KKP. Nogle kritiserede i 
1960’er og 70’erne KAP for at være 

”principløse” og at ”sidde mellem to stole”. Til 
det har partiets daværende generalsekretær 
kammerat Kim Il Sung flere gange sagt: ”Vi 
sidder ikke mellem to stole. Hvorfor skulle vi 
dog sidde et så ubekvemt sted? Vi sidder altid 
på vores egen urokkelige marxistisk-
leninistiske stol.” 
 
Juche-ideen udvikles til en filosofi og 
ideologi.  
Siden hen har man i DDF Korea og i KAP 
videreudviklet Juche-ideen til også at omfatte 
en Juche-filosofi om at ”mennesket er herre 
over alting” – en såkaldt menneskecentreret 
filosofi – og i 1990’erne har KAP lanceret 
Juche-ideen som en videreudvikling af 
marxismen-leninismen. Man begrunder det 
med, at de to –ismer er udviklet under andre 
historiske forudsætninger i Europa og Rusland. 
Man taler derfor i KAP om Juche-ideen som et 
nyt ideologisk fundament for den koreanske 
socialisme, men vel og mærke ikke et 
fundament, der står i modsætning til 
marxismen-leninismen. Tværtimod er det 
KAP’s officielle politik, at anerkende 
marxismen-leninismens universelle principper 
og historiske resultater. Et synspunkt, som ikke 
alle kommunistiske partier er enige i. 
De store politiske omvæltninger i Østeuropa og 
Sovjetunionen i slutningen af 1980’erne og 
begyndelsen af 90’erne blev i Korea fulgt med 
den største opmærksomhed og bekymring hos 
KAP, men aldrig som en egentlig trussel – som 
en dominoeffekt. Generalsekretær Kim Il Sung 
kaldte allerede i 1986 SUKP’s politik (uden at 
nævne navn) en ny form for moderne 
revisionisme: ”Under navne som Glasnost og 
Perestroijka følger de moderne revisionister 
vejen til genetablering af kapitalismen og de 
dropper internationalismens principper. Det er 
derfor svært for os at tro på et samarbejde 
byggende på internationalisme i socialisme-
opbygning. Hvad endnu værre er, de er begyndt 
at lægge økonomisk pres på os fordi vi ikke 
følger deres forkerte revisionistiske politik.”  
 
Koreas Arbejderpartis genforeningspolitik 
sejrer. 
KAP og dets ledelse har igennem hele partiets 
historie hele tiden haft spørgsmålet om sikring 
af freden i Korea og landets uafhængige og 
fredelige genforening højt på dagsordenen. På 
partiets 6. kongres i 1980 fremsatte 
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generalsekretær kammerat Kim Il Sung 
forslaget om en uafhængig og fredelig 
genforening af landet gennem en 
konføderationsdannelse. Han foreslog 10-
punkts programmet for dannelsen af Den 
Konføderative Republik Koryo, der 
efterfølgende blev støttet overalt både i og 
udenfor Korea, men som blev ignoreret af 
militærdiktaturet i Sydkorea og USA. En 
forudsætning for en sådan 
konføderationsdannelse ud fra princippet - to 
samfundssystemer en nation - var naturligvis, at 
alle fremmede tropper (d.v.s. USA’s) og 
masseødelæggelsesvåben skal bort fra Korea. 
Siden slutningen af 1990’erne har den politiske 
udvikling i Sydkorea vendt sig imod USA’s 
militære tilstedeværelse og for samarbejde og 
forsoning mellem Nord og Syd. Eller rettere 
sagt, den folkelige vilje begyndte tydeligere 
officielt at komme til udtryk i Sydkorea, hvor 
man dog stadig skal huske på at USA har det 
store ord at skulle have sagt og hvor 
kommunistiske partier og organisationer er 
forbudt.  Det var således en stor sejr for KAP’s 
genforeningspolitik, at Nord- og Sydkoreas 
ledere kammerat Kim Jong Il og præsident Kim 
Dae Jung for første gang nogen siden i juni 
2000 kunne mødes til det historiske Nord-Syd 
Topmøde i Pyongyang og indgå en Nord-Syd 
Fælleserklæring om forsoning, samarbejde og 
genforening. En erklæring med 5 
hovedpunkter, der netop som det ene 
anerkender kammerat Kim Il Sungs og KAP’s 
konføderationsmodel.  
Det blev også starten på en gigantisk proces og 
opbrud på den koreanske halvø i retning af 
samarbejde og forsoning. De sidste 5 år er der 
sket mange Nord-Syd familiesammenføringer 
af adskilte familier 50 år, samhandel, 
sydkoreanske investeringer i DDF Korea, 
oprettelse af Nord-Syd Joint Ventureselskaber 
og industrizoner, turistrejser, kulturelt og 
sportslig samarbejde og genåbning af  2 
jernbaner og veje, der i 50 år har været lukkede 
af en hæslig amerikansk finansieret 240 km 
lang betonmur. En proces, der er i gang sat af 
Nord- og Sydkorea, og som ikke lader sig 
stoppe af USA-imperialismen, trods dens 
fortsat terrorkrigstrusler imod DDF Korea og 
afholdelse af gigantiske aggressive krigsøvelser 
i Sydkorea. En proces der også i sidste ende vil 
medføre, at ”pilen peger” kraftigere og 
kraftigere på tilbagetrækning af amerikanske 

tropper og masseødelæggelsesvåben i 
Sydkorea.   
  

 
Koreas Arbejderpartis generalsekretær siden 1997 kammerat 
Kim Jong Il. 
 
 

Kammerat Kim Jong Il KAP’s nye leder. 
KAP’s generalsekretær siden 1945 døde i 1994 
82 år gammel. Da kammerat Kim Il Sung både 
havde rollen som partiets leder og som hele 
folkets leder (præsident) havde han igennem 
årene opnået rollen som en slags landsfader og 
samlende kraft imod den imperialistiske trussel 
udefra. Derfor var sorgreaktionen meget 
voldsom overalt i DDF Korea og også blandt 
mange koreanere både i Sydkorea og i 
udlandet. Kim Il Sung stod for at være en ægte 
uafhængig koreansk leder i modsætning til de 
skiftende militærdiktatorer i Sydkorea og også 
sammenlignet med koreanske ledere 
århundreder tilbage i historien. 
Partisekretær kammerat Kim Jong Il overtog 
ledelsen i DDF Korea derefter. Han havde 
siden 1980 havde haft denne fremtrædende post 
i partiet, men var også et par år før Kim Il 
Sungs død udnævnt til både marskal og 
øverstkommanderende for Koreas Folkehær og 
som formand for Den Nationale 
Forsvarskommission. Men sorgen og respekten 
for Kim Il Sung var så stor, at KAP først 3 år 
efter hans død i 1997 lod generalsekretærposten 
gå videre til kammerat Kim Jong Il.  
Kim Jong Il videreførte kammerat Kim Il 
Sungs og KAP’s politiske linie og 
socialismeopfattelse. I  årene 1995-2000 kom 
partiet og landets ledelse dog til at stå overfor 
den største økonomiske krise i republikkens 
historie. Forårsaget af et sammenfald mellem 
fortsat vestlig embargo, imperialistisk blokade 
og krigstrusler, politisk sammenbrud hos DDF 
Koreas hidtidige samhandelspartnere i 
Østeuropa og USSR, de mest ekstreme 
vejrforhold i 100 år med skiftevis tørke og 
oversvømmelser og den fortsatte deling af 
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landet. En krise med hundredvis af ofre for 
hungersnød og sammenbrud i industri- og 
energiforsyning. Under ledelse af KAP og 
kammerat Kim Jong Il og en kæmpemæssig 
kollektiv folkelig kraftanstrengelse med Koreas 
Folkehær i spidsen er det i dag lykkedes DDF 
Korea at overvinde de værste virkninger af 
krisen. Det er sket forskellige kampagner som 
Den Hårde March, Army First-politikken og nu 
Songunpolitikken. (Det sidstnævnte betyder 
noget i retning af at de væbnede styrker i den 
nuværende opbygningsfase i DDF Korea er et 
med partiet, og at de skal gives højeste 
prioritet, da Koreas Folkehær udgør rygraden i 
revolutionen og er den drivende kraft, der 
tappert forsvarer landet og sikrer den videre 
socialistiske opbygning). 
Også i den aktuelle såkaldte ”atomkrise” med 
USA har KAP’s politik vundet sejr ved 6-
partsforhandlingerne i Beijing. Det er nemlig 
lykkedes for DDF Korea at presse USA til en 
aftale om DDF Koreas ret til fredelig udnyttelse 
af kernekraft og en garanti om ikke-angreb og 
fredelig sameksistens. En garanti som man 
belært af USA-imperialismens historie ganske 
vist ikke kan stole på, men som bringer DDF 
Korea ud af den akutte krigsfare. 
 

 
Koreas Arbejderpartis banner med hammer og sejl og pen. 

 
 
KAP er stadig aktivt med i den 
internationale kommunistiske bevægelse. 
Forårsaget af de store politiske ændringer i 
slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 
1990’erne tog KAP i 1992 initiativ til 
Pyongyangerklæringen for Socialisme, der i 
dag har tilslutning fra ca. 150 kommunistiske-, 
arbejder- og socialistiske partier verden over. 
KAP tog dette initiativ for at vise verden, at  

den imperialistiske påstand om at 
”kommunismen er død” var helt forkert. Tvært 
levede socialismen i bedste velgående i verden. 
Det blev understreget på en international 
konference, som KAP afholdt i april 1992, hvor 
de første 75 kommunistiske- og arbejderpartier 
og organisationer tilsluttede sig erklæringen – 
heriblandt fra Danmark DKP-ml, Fælles Kurs 
og Kommunistisk Forum. KAP er fortsat med i 
den store gruppe af kommunistiske partier, 
organisationer og befrielsesbevægelser fra hele 
verden, der hvert år i et ligeværdigt fællesskab 
og samarbejde mødes i Grækenland og Belgien. 
Selvom ikke alle er enige med KAP i dets 
ideologiske linie, nyder partiet stor respekt i 
bl.a. dets kamp for den socialistiske opbygning, 
kampen for fordrivelse af USA’s tropper fra 
Sydkorea, kampen for en uafhængig og fredelig 
genforening og for retten til med de nødvendige 
midler at forsvare sin uafhængighed og 
samfundssystem. Retten til at gå den vej 
koreanerne selv har valgt. 
 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har 
i anledning af Koreas Arbejderpartis 60-årsdag 
sendt en lykønsknings- og solidaritetshilsen til 
partiet generalsekretær og til det koreanske 
folk. 
 
Denne artikel har tidligere været bragt i Dagbladet Arbejderen. 

 
 
- fortsat fra side 9- 

 

Solidaritetshilsenen af 13. april 2006 er underskrevet af:  

 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

Svensk-Koreansk Forening 

Finland-Korea Samfundet 

Danmarks Kommunistiske Parti-ml 

Finlands Kommunistiske Arbejderparti 

Finlands Kommunistiske Parti 

Kommunistisk Forbund i Finland 

Kommunistisk Parti i Sverige 

Sveriges Kommunistiske Parti 

Juche-studiegrupperne i Sverige 

Juche-studiegrupperne i Finland 
 

 

Få mere information om Korea 
 

Søg på: www.korea-np.co.jp/pk/  
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REFERAT 
AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK-
D.D.F. KOREA DEN 30. NOVEMBER 
2005: 
 
1. Valg af dirigent og referent: 
Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og Ulla 
Nørgaard Pedersen som referent. 
2. Bestyrelsens beretning: 
Formanden Anders Kristensen aflagde mundtlig  
beretning på vegne af bestyrelsen. Han sagde, at 
året 2005 have været kendetegnet ved to store runde 
dage – nemlig 60 året for Koreas befrielse og 60-
årsdagen for grundlæggelsen af Koreas 
Arbejderparti. Men desværre udgør året 2005 også 
et andet og langt mere trist år – nemlig 100-året for 
imperialistisk besættelse af Korea, idet Japans 
militære besættelse af Korea startede i 1905 og 
forløb i 40 onde år indtil den i 1945 blev afløst af 
USA besættelse af Sydkorea. Han mindede om, at 
USA fortsat har næsten 40.000 soldater og en stor 
mængde masseødelæggelsesvåben i Sydkorea imod 
det koreanske folks vilje. 
Forholdene i Nordkorea er kendetegnet ved fortsat 
stabilitet. Den såkaldte Songunpolitik har 
tilsyneladende virket. Økonomien indenfor 
fødevareproduktion er forbedret så meget at 
republikken har meddelt FN, at der ikke længere er 
behov for nødhjælp, men derimod udviklingshjælp. 
Bl.a. ses resultaterne af store genopbygninger og 
udvidelser af kunstvandingssystemerne og 
kartoffelrevolutionen nu. Der er dog fortsat store 
økonomiske problemer som følge af 
naturkatastroferne, vestlig blokade og 
energimangel. Alt tyder på, at den fremtidige 
økonomiske udvikling i Nordkorea vil ske i 
samarbejde med Kina og det stadig voksende antal 
Nord-Sydkoreanske projekter. 
Således blev den nye Kaesong industrizone for især 
letindustri åbnet i december 2004 med indvielsen af 
en sydkoreansk køkkenudstyrsfabrik. 
Trods mange forhindringer fra USA’s side 
fortsætter implementeringen af Nord-Syd 
Fælleserklæringen fra 2000. I juni 2005 besøgte 
Sydkoreas genforeningsminister Pyongyang og på 
samme tid blev det 15. Nord-Syd regeringsmøde 
enige om at søge at finde en fredelig løsning på 
atomsagen i Korea, om fælles fejring af Koreas 60-
års befrielsesdag i august, om fiskeri- og 
landbrugssamarbejde, om nye militærforhandlinger, 
om stigning i turiststrømmen fra Sydkorea til Nord. 
Og på den 16. N-S regeringsmøde blev der opnået 
enighed om principper for national forsoning og 
stop for gensidige fjendtligheder, om nye 
militærforhandlinger for at forebygge konflikter, 

om udvidet økonomisk Nord-Syd samarbejde og 
sydkoreanske investeringer i Nord, om en ny fælles 
koreanske ordbog, yderligere Nord-Syd 
familiesammenføringer.  
Sydkoreas præsident Roh Moo Hyun udtalte også i 
april 2005, at han, i modsætning til Bush-regeringen 
i USA, ikke fandt det farbart at blive ved med at 
presse Nordkorea. Højtstående sydkoreanske 
regeringskilder siger ligeledes, at Sydkoreas presses 
af USA til at fortsætte med de fælles USA-
Sydkorea militærøvelser vendt imod Nordkorea. 
Fra Nordkorea tages der stadig nye initiativer til at 
styrke og udvide Nord-Syd samarbejdet på 
græsrodsniveau (studenterorganisationer, faglige 
organisationer, m.fl.) til støtte for genforening og 
fred og imod USA’s troppetilstedeværelse i 
Sydkorea. 
Siden sidste generalforsamling er DDF Koreas 
forhold til USA blevet forværret markant. Samtidig 
med, at Bush-regeringen fastholder begrebet 
”Ondskabens Akse” så lancerede udenrigsminister 
Rice i februar 2005 også udtrykket ”Tyranniets 
forpost” om Nordkorea og andre lande. Det er også 
set gennem den hårde linie USA fører i atomsagen. 
USA kører også flere anti-DDF Korea kampagner 
igennem Radio Free Asia, menneskerettigheds 
kampagner og spredning af rent opdigtede historier 
om narkotrafik og fremstilling af falske dollarsedler 
i Nordkorea. Dertil kommer den militære 
optrapning USA’s regering har foretaget i Sydkorea 
med Foal Eagle krigsøvelserne vendt imod 
Nordkorea. USA stod bl.a. bag den 
menneskerettighedsresolution, der blev vedtaget i 
en underkomite på FN’s generalforsamling i 
november 2005. Nordkoreas regering har udtrykt 
stor vrede imod USA, UK, EU og Japan for dette. 
I februar 2005 indrømmede Nordkorea, at man var i 
gang med at producere a-våben til sit 
afskrækkelsesforsvar. I marts 05 udtrykte 
Nordkoreas regering i et memorandum vilje til at 
genoptage 6-partsforhandlingerne, der havde været 
lagt død i over et halvt år, men man krævede, at 
USA måtte frafalde sine hårde og ultimative krav i 
f.t. Nordkorea, som USA nærmest stod alene med. I 
juli/august 2005 kom 6-partsforhandlerne så i gang 
igen i Beijing. Efter en pause i forhandlingerne blev 
det i september 05 opnået et gennembrud i, der var 
en sejr for DDF Korea. Atomsagen blev langt fra 
løst, men en foreløbig forhandlingsløsning på krisen 
blev opnået. DDF Koreas ret til civilt kernekraft 
blev taget til efterretning ligesom landets 
atomvåbenprogram skal lukkes ned efter skridt-for-
skridt princippet. Se mere udførligt indhold af 
punkterne i 10-punkts forhandlingsløsningen i 6-
partsforhandlingerne i Korea Bulletin maj 2006. 
Mange iagttagere anser USA's kursændring i 
forhandlinger som udtryk for et pres fra de øvrige 
parter, og som USA’s problemer i Irak. Et væbnet 
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angreb på Nordkorea står ikke så højt på 
dagsordenen.  
Forholdet mellem DDF Korea og Japan har fortsat 
det sidste år været meget anspændt grundet den 
japanske regering meget fjendtlige og stejle 
holdning til DDF Korea. DDF Korea har protesteret 
voldsomt over Japans planer om at blive permanent 
medlem af FN’s sikkerhedsråd. På samme måde har 
der lydt kraftige protester fra Korea over vedtagelse 
af nye sanktionslove overfor DDF Korea i februar 
05. Også Koizumi-regeringens manglende 
kompensation for krigsforbrydelser imod Korea og 
regeringschefens gentagne besøg på Yasakuni 
krigergravstedet, der reelt hylder japanske soldaters 
krigsforbrydelse i Korea 1910-1945, vækker vrede. 
Endelig fortsætter undertrykkelse og chikane imod 
det koreanske mindretals hovedorganisation 
CHONGRYUN i Japan som en væsentlig kilde til 
det dårlige forhold mellem DDF Korea og Japan. 
Forholdet mellem DDF Korea og Kina er styrket i 
det forløbne år. Handlen er steget og Kina yder 
Korea teknologi til favorable priser. Kina har i 2005 
færdiggjort bygningen af en meget stor glasfabrik i 
Daean nær Pyongyang som en gave. I oktober 05 
aflagde Kinas præsident Hu Jintao DDF Korea et 
officielt besøg ligesom DDF Korea premierminister 
besøgte Kina i marts 05. DDF Korea vicepræsident 
besøgte i oktober 05 Venezuela. 
Også i partipolitisk sammenhæng er DDF Korea 
stadig med i det tætte samarbejde med 
kommunistiske partier fra hele. Koreas 
Arbejderparti er med til de årlige møder både hos  
netværket der mødes i Bryssel og i Athen, hvor man 
også finder repræsentanter fra andre 
regeringsbærende kommunistiske partier f.eks. fra 
Cuba og Vietnam. 
I Sydkorea fortsætter den folkelige protest imod 
USA’s forsøg på at sætte dagsordenen i landet og 
USA’s farlige og aggressive Nordkoreapolitik. Det 
kom bl.a. til udtryk ved et stor folkelig 
protestdemonstration under præsident Bushs besøg i 
Pusan på APEC-topmødet i nov. 05. 
 
Venskabsforeningens aktiviteter: 
Formanden vurderede, at året siden sidste 
generalforsamling har været et godt og aktivt år for 
foreningen. Ligeledes er medlemstallet stabil. Der 
er tilkommet 10 nye medlemmer, mens vi har 
mistet 5 grundet kontingentrestance og dødsfald. 
Også samarbejdet i bestyrelsen har været godt, 
selvom formanden måtte indrømme, at han tog lagt 
det største læs hvad angår arbejdet.  
Foreningen har afholdt 5 medlemsmøder og andre 
møder i forbindelse med koreanske mærkedage 
f.eks. kammerat Kim Jong Il’s 63-års fødselsdag, 
Kim Il Sungs fødselsdag, solidaritetsmåneden i 
juni-juli, DDF Koreas nationaldag i september og 

60-årsdagen for Koreas Arbejderpartis stiftelse i 
oktober 2005. 
Venskabsforeningen har også afholdt et velbesøgt 
offentligt møde i anledning af 5-årsdagen for det 
historiske Nord-Syd Topmøde og Nord-Syd 
Fælleserklæringen om forsoning, samarbejde og 
genforening den 15. juni 2005 i København, hvor 
Koreaforskeren Geir Helgesen fra NIAS var 
oplægholder. Se nærmere om dette møde i Korea 
Bulletin august 2005. 
Foreningen modtog fra Korea i oktober 05 et tilbud 
om gratis flybilletter Moskva-Pyongyang t/r for 
foreningens medlemmer for et 4-dages besøg, hvor 
højdepunktet skulle være overværelse af den 
berømte Arirang forestilling og show på 
Pyongyangs 1.maj stadion. Samme tilbud blev givet 
til Dagbladet Arbejderen, SKUB og Kommunist. 
Men desværre kom tilbuddet alt for sent. Der var 
ingen fra ovennævnte målgruppe, der tog imod det. 
Derimod kunne man i verdenspressen – og det 
danske TV2 og Dagbladet Information se 
journalister på besøg i DDF Korea, hvilket blev 
brugt til den sædvanlige tilsvining af DDF Korea. 
Af eksterne aktiviteter fremhævede formanden 
foreningens deltagelse hos Verdensjulemarkedet i 
Kbh. i december 2004 og Rød 1. maj 2005 i 
Fælledparken i Kbh. hvor foreningen havde en 
velbesøgt bod. Foreningen var også sædvanen tro 
med i arrangørkredsen for Socialistisk 1. maj på 
Blågårds Plads. Formanden oplyste, at der under 
forberedelserne til dette arrangement som noget nyt 
var fremkommet kritik fra Socialistisk Ungdoms 
Front og Enhedslisten af Venskabsforeningens 
deltagelse. Det skete med henvisning til, at DDF 
Koreas ”socialismemodel” ikke var de to 
organisationers ”kop te”. SUF og EL ville rejse 
sagen igen i 2006 m.h.p. at få Venskabsforeningen 
udelukket fra 1. maj på Blågårds Pl. Der var dog en 
brev modstand imod denne holdning. Formanden 
undrede sig over, at foreningen efter i ca. 15 år 
loyalt at have deltaget i det enhedsarbejde, som 1. 
maj på Blågårds Pl. er udtryk for, nu ikke længere 
var ”stuerent” for de to organisationer. Formanden 
håbede på opbakning til Venskabsforeningen fra 
venstrefløjen, hvis sagen skulle genopstå i 2006. 
Foreningen var også med ved året K-Festival i 
august i Kbh., der denne gang havde både KPID, 
DKP-ml og DKP som fælles arrangører. Det var 
også en succes. 
 

 
 

Få mere information om Korea 
 

Søg på:        www.kcna.co.jp 
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Venskabsforeningen Danmark-DDF Koreas bod hos K-Festival 
i Nørrebroparken i København i august 2005. 
 
Endelig fremhævede formanden 
Venskabsforeningens meget synlige deltagelse i 
STOP BUSH kampagnen i forbindelse med George 
Bush besøg i Danmark i juli 05. Foreningen deltog i 
den store demonstration i Kbh. med ca. 25.000 
deltagere med banneret USA UD AF KOREA, Støt 
Koreas Genforening, Ud med USA’s a-våben i 
Korea samt koreanske flag og med uddeling af ca. 
1000 løbesedler om fakta om USA’s Koreapolitik. 
 

 
Venskabsforeningens banner på den store STOP BUSH 
demonstration i København i juli 2005. 

  
Formanden fortalte også om det gode samarbejde 
foreningen har med Dagbladet Arbejderen, der altid 
omtaler vores arrangementer og dækker 
Koreastoffet fornuftigt. Ligeledes har formanden 
haft en artikel i debatindlæg i Arbejderen i februar 
05, en artikel om CHONGRYUN’s 50-årsdag i maj 
og en større kronik i to dele i anledning af Koreas 
Arbejderpartis 60-årsdag i november 2005. Også 
DKP’s blad SKUB har ved flere lejligheder bragt 
oplysninger om foreningens arbejde og situationen i 
Korea. Seneste ved en flot 1½ siders artikel m. 
fotos i novembernummeret 05. 
Foreningen har ved formanden og Ulla Nørgaard 
Pedersen været repræsenteret ved CILRECO’s 
årsmøde i Bryssel i marts 05, hvor en international 
aktionsplan for det kommende år blev vedtaget.  
Også det nordiske samarbejde om Koreasolidaritet 
har været på dagsordenen. På et møde i Pyongyang 
i august 2005 blev Christer Lundgren fra Svensk-
Koreansk Forening valgt som ny med-formand for 

Den Nordiske Samarbejdskomite for Venskabs og 
Solidaritet med det koreanske folk. Han fik til 
opgave at undersøge mulighederne for afholdelse af 
det næste nordiske Koreamøde i Stockholm. Det 
sidste møde blev afholdt i København i 2002. 
Hvad angår foreningens delegationsrejser til Korea, 
så kunne formanden oplys, at Mogens Jensen 
besøgte Korea i april 05 og formanden og Ulla var 
særligt inviteret til 8 dages arrangement i anledning 
af 60-årsdagen for Koreas befrielse i august 2005. 
Der var gæster fra 45 lande – ca. 120 i alt. I 
arrangementet indgik en rundrejse med fly og bus 
til de nordligste fjerntliggende egne af Korea, hvor 
det kunne konstateres at levevilkårene ikke er 
ringere, som det ellers påstås af vestlige medier. De 
udenlandske gæster deltog i en ceremoni på toppen 
af Koreas højeste og legendariske bjerg Paekdusan 
og besøgte lokale lokaliteter. Det andet højdepunkt 
på rejse var deltagelse i en 2-dags international 
solidaritetskonference i Pyongyang for fred og 
genforening i Korea og en efterfølgende 
demonstration i hovedstadens gader. Se fotos i 
Korea Bulletin maj 2006. 
Endelig fik Venskabsforeningen mulighed for at 
overrække gaver fra Nordkoreaindsamlingen i form 
af undervisningsudstyr og elektrisk udstyr til 
sikring af en stabil strømforsyning i vores 
venskabsbørnehave i Unha-ri på vestkysten ca. 100 
km fra Pyongyang. 
 

 
Repræsentanter for personale og ledelsen i Unha-ri børnehaven 
ses her sammen Venskabsforeningens formand Anders 
Kristensen og kasserer Ulla Nørgaard Pedersen efter 
overrækning af gaverne fra Nordkoreaindsamlingen i aug. 05. 
   

Venskabsforeningen har deltaget med formand og 
Ulla Nørgaard Pedersen i et internationalt møde for 
uafhængighed og anti-imperialisme i Caracas i 
Venezuela i september 05. Her deltog en stor 
delegation fra DDF Korea med landets 
vicepræsident Yang Hyong Sop. 
Samarbejdet med DDF Koreas ambassade i 
Stockholm er fortsat godt. Ambassadør Jon In Chan 
og anden sekretær Choe Il Gwang besøgte 
foreningen på et høflighedsvisit i september 05. 
Venskabsforeningen nåede målet om udgivelse af 3 
numre af Korea Bulletin i 2005. Desværre blev 
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augustnummeret reduceret grundet redaktørens 
Korearejse i august og deadline snært på K-
Festival. 
Formanden oplyste videre, at foreningens 
hjemmeside var blevet forbedret med valget af ny 
udbyder B-one. Siden er stadig meget simpel og 
trænger til en videreudbygning, men der findes da 
trods alt pinde fra hovedsiden til Korea Bulletin, til 
foreningens udtalelse og resolutioner, løbesedler, 
love, kontakt for nye medlemmer, aktiviteter og 
ikke mindst links til 25 gode Koreahjemmesider 
verden over på især engelsk. Foreningen takker 
Katrin Kristensen, der har påtaget sig dette arbejde. 
Også med fremtidig forbedringer af hjemmesiden. 
Om Nordkorea-indsamlingen giro 5 25 22 45, sagde 
han at det nu igen i 2005 var lykkedes indsamlingen 
at donere humanitær hjælp til foreningens 
venskabsbørnehave i Unha-ri. Den fik gaver i form 
af undervisningsudstyr og udstyr til stabilisering af 
elforsyningen for en værdi af 1100 US $. 
Indsamlingen har allerede nu indsamlet midler 
blandt især medlemmerne til en ny donation i 
samme størrelsesorden. Foreningen forhandler med 
samarbejdspartner Korea-Denmark Friendship 
Society og Den Koreanske Komite For Kulturelle 
Forbindelser med Udlandet om denne sag. 
Om Venskabsforeningens forventede fremtidige 
aktiviteter sagde formanden, at alle de faste 
traditionelle aktiviteter så som fejring af koreanske 
mærkedage ved medlemsarrangementer, 1. maj, K-
Festival og Verdensjulemarked skal fortsætte. 
Ligeledes udgivelse af 3 bulletin i 2006 og 
fortsættelse af Nordkoreaindsamlingen. 
Som noget særligt i 2006 satser foreningen nu på at 
sende den hidtil største venskabsdelegation til 
Korea i oktober. Bestyrelsen håber på helt op til 15 
medlemmer. Den hidtidige rekord er 7 medlemmer 
i 1997. Medlemshvervning, forbedring af 
hjemmesiden og muligvis deltagelse i Danmarks 
Sociale Forum i februar 06. Det sidste kræver dog 
en nøje drøftelse i bestyrelse m.h.t. ressourcer. 
Efter besvarelse at nogle uddybende spørgsmål blev 
bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 
3. Regnskab: 
Regnskabet blev uddelt og gennemgået af 
kassereren. Formanden konstaterede, at foreningen 
har mistet endnu et kollektivt medlem – en 
fagforeningsafd., der er nedlagt. Det giver 
anledning til snarest at få iværksat et initiativ i 
forhold til nye potentielle kollektive medlemmer. I 
modsat fald kan det blive nødvendigt at skære 
bulletin ned til udgivelse kun 2 gange årligt. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
4. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forsalg. 
5. Valg af bestyrelse: 
Hele bestyrelsen stillede op til genvalg, hvilken den 
blev. Der var ikke andre kandidater. Bestyrelsen 

består af: Anders Kristensen, formand og redaktør, 
Ulla Nørgaard Pedersen, kasserer, Jan Wørmer, 
sekretær, Henning Jakobsen, Joan Korsgård, Mette 
Laurendz, Gert Poder og Karsten Senik. 
6. Valg af revisorer:  
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt. 
7. Eventuelt: 
Intet. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen idet hun 
takkede for god ro og orden. 
 
 
 

 
 

Få et gratis prøvenummer af 

KOREA BULLETIN 

 
 
Kontakt Venskabsforeningen – se bagsiden 
af dette Korea Bulletin. 
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RØD 1.MAJ 
FÆLLEDPARKEN I KØBENHAVN 
Øster Alle – bag Parken kl. 13.30-17.30 

Stop den borgerlige regering! 
For velfærd, fred og socialisme! 

Talere: Jan Mathisen, RBF Kbh., Rosa Lund, 
DGS, Patrick McManus, Oprør, Birthe 
Sørensen, Dagbladet Arbejderen, Nicolai 
Bansholm, fælles tm. Det Kgl. Teater, Per 
Aabel, KS. 
Musik: Patchanka, Gatas Parlament, Morphar 
and the Ladykillers. 
Arrangør: DKP/ML og Kommunistisk Samling 

Besøg Venskabsforeningens bod hos 
Rød 1. maj! 
 
Annonce:  

 

 
 
Annonce: 

Undertegnede ønsker:  
 

___1 års abonnement på SKUB 100 kr. 10 numre 
___Yderligere oplysninger om DKP 
___Medlemskab af DKP 
 
Navn……………………………………………… 
 
Adresse………………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
Sendes til: Danmarks Kommunistiske Parti 
                  Studiestræde 24, 1. 
                  1455 København K. 

 

MEDLEMSMØDE 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
afholder medlemsmøde i anledning af 6-
årsdagen for Nord-Syd Fælleserklæringen i 
Korea og den Internationale Solidaritetsmåned 
for Koreas Folk tirsdag den 13. juni 2006 kl. 
19.00 i Christianshavns Beboerhus, 
Dronningensgade 34, København 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. 
 

- Blev medlem af Venskabsforeningen! 

_________________________________Ud
fyld, 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:_____________________________ 
 


