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KOREA HAR RET TIL ET 
EFFEKTIVT FORSVAR  

- 
 

STOP USA’S KRIGSTRUSLER OG BLOKADE 
 
 

 
Amerikanske tropper går i land i Korea i en af deres utallige krigsøvelser i Sydkorea, der har til formål at 

forberede et angreb på DDF Korea. 
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Pressemeddelelse om missilsagen fra DDF Korea side 3. 
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Venskabsforeningens repræsentanter modtager her i 
august 2005 kvittering fra lederen af Unha-ri børnehaven 
for modtagelse humanitær bistand og gaver fra 
Nordkoreaindsamlingen.  
 

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. 
 

 
Gadebillede fra Unha-ri 

EN UUNDVÆRLIG AVIS 
LUKKER I PAPIRUDGAVEN 
 

The People’s Korea fortsætter som 
netavis. 
 

 
Sidste udgave af The People’s Korea kom 29. april 2006 

 

Den engelsksprogede avis The People’s Korea, 

der er udkommet hver uge siden 1961 lukkede 

med den sidste papirudgave den 29. april 2006. 

Avisen udgives af den koreanske 

mindretalsorganisation i Japan CHONGRYUN, 

og har i 45 år været en uundværlig kilde til sober 

dækning af udviklingen i både Nord- og 

Sydkorea. Ikke mindst for det koreanske folks 

venner overalt i verden, der praktiserer 

solidaritets- og venskabsarbejde med Korea. Især 

set i lyset af, at de fleste engelsksprogede 

”nyheder” om Korea er farvet og fordrejet af 

USA’s anti-Nordkorea hetz og propaganda. 

Heldigvis fortsætter avisen sin netavis, der har 

eksisteret siden 1997. 

The People’s Koreas præsident Pak Il og 

chefredaktør Choe Kwan Ik siger i en 

pressemeddelelse den 29. april 2006, at de meget 

beklager overfor avisens læsere, at det af 

ressourcemæssige årsager har været nødvendigt at 

tage dette skridt. Til gengæld vil avisen nu være i 

stand til at fordoble indsatsen på at forbedre 

netavisen The People’s Korea således, at den 

bedre og hurtigt kan imødekomme kravene, som 

den hurtigt ændrende situation på og omkring den 

koreanske halvø stiller til avisen. 

 

Få mere information om Korea 
 

Søg på: www.korea-np.co.jp/pk/  
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DDF KOREA KÆMPER 
FOR SIN RET TIL 
SELVFORSVAR 
 

Mens de fleste vestlige mediers og politikeres 

reaktion på DDF Koreas missiltest har været 

præget af hykleri og dobbeltmoral, udtaler 

DDF Koreas udenrigsministerium fortsat 

vilje til at styrke forsvaret. 

 

Af Henning Jakobsen 

 
Reaktionen fra hovedparten af de vestlige medier 

på missilforsøgene i starten af juli har været på én 

gang forudsigelige og samtidigt dybt skizofrene. 

På den ene side har man fokuseret på den påståede 

missiltrussel mod DDF Koreas nabolande, men 

samtidig også forsøgt at latterliggøre de 

nordkoreanske missilers tekniske præstationer. 

Men med den fortsatte og bevidste propaganda fra 

USA mod suveræne stater (deriblandt DDF 

Korea), som påstås at skulle udgøre en 

”ondskabens akse”, og med truslerne om 

forebyggende atomangreb mod disse lande, er 

spørgsmålet om der findes et farligere og mere 

uansvarligt land end USA. Washington (og 

Tokyo) glemmer, at de selv ofte tester missiler i 

farvandene omkring Korea, og USA afholder 

aggressive krigsøvelser i Sydkorea vendt imod det 

nordlige Korea.  

En frugtbar fortsættelse af 6-partsforhandlingerne 

mellem DDF Korea, Sydkorea, Kina, Japan, 

Rusland og USA har formentlig meget lange 

udsigter i dette klima, uanset at det er lykkedes 

USA at presse en resolution igennem i FN’s 

sikkerhedsråd, som - udover fordømmelse af DDF 

Koreas missilforsøg - bl.a. opfordrer til 

genoptagelse af 6-partsforhandlingerne.  

 

 

 
Fra protestdemonstration i Pyongyang imod USA’s og Japans 

og andre imperialistiske magters reaktion på DDF Koreas 

fuldt lovlige missiltest den 5. juli.   

 

 

KOREAS VILJE TIL FORSVAR 
 

 
Indbyggere i Pyongyang demonstrerer her på Kim Il Sung-

pladsen imod USA’s krigstrusler og blokade. 

 

Pressemeddelelse fra KCNA den 6. juli 2006: 
 

En talsmand for DDF Koreas 

udenrigsministerium gav følgende svar på 

spørgsmål rejst af KCNA samme dag vedrørende 

missilaffyringen i DDF Korea: 

  

De seneste vellykkede missilaffyringer var en del 

af Koreas Folkehærs rutinemæssige militære 

øvelser, for at øge nationens militære 

selvforsvars-kapacitet. 

DDF Koreas udøvelse af sin legitime ret som en 

suveræn stat, er hverken bundet op af nogen 

internationale love eller bi- og multinationale  

aftaler, såsom DDF Korea-Japan Pyongyang-

erklæringen eller fælleserklæringen fra 6-

partsforhandlingerne. 

DDF Korea er ikke blandt underskriverne af 

”missilteknologi-kontrol-systemet” og er derfor 

ikke bundet af nogen forpligtelse under dette. 

Hvad angår suspenderingen af 

langdistancemissilforsøgene, som DDF Korea 

aftalte med USA i 1999, var det kun gyldig så 

længe der var en dialog mellem de to lande. 

Bush-administrationen valgte at kassere alle 

aftaler, som den foregående regering indgik med 

DDF Korea og den torpederede fuldstændigt den 

bilaterale dialog. 

DDF Korea har allerede i marts 2005 gjort klart, 

at suspenderingen af missiltest havde mistet sin 

gyldighed.  

Det samme kan siges om den suspendering af 

langdistancemissilforsøg, som DDF Korea enedes 

med Japan om i DDF Korea-Japan Pyongyang-

erklæringen fra 2002. 

I DDF Korea-Japan Pyongyang-erklæringen 

udtrykker DDF Korea sin hensigt om at fortsætte 

missiltestmoratoriet efter 2003 i erklæringens ånd. 

Dette skridt blev taget under forudsætning af, at 

Japan begyndte at normalisere forholdet til DDF 

Korea og erkendte sin fortid. 

De japanske myndigheder har derimod misbrugt 

DDF Koreas gode vilje. De har ikke levet op til 

deres forpligtelser, men gjort ”bortførelses-sagen” 
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international i tråd med USA’s fjendtlige politik 

overfor DDF Korea. Dette uanset, at DDF Korea 

allerede har løst den sag fuldstændigt. Denne 

opførsel har bragt hele forholdet mellem DDF 

Korea og Japan til samme stadie som før 

offentliggørelsen af erklæringen.   

Det er en manifestation af DDF Koreas 

storsindethed, at det har fastholdt stoppet for 

missiltest så længe i den situation. 

 
Amerikansk spionfly af bl.a. denne type opererer dagligt over 

DDF Korea for at forberede et angreb. 

Fælleserklæringen fra 6-parts-forhandlingerne den 

19. september 2005 fastslår de seks parters 

forpligtelser til at arbejde for en atomfri 

Koreahalvø. 

Men dårligt var udtalelsen blevet vedtaget, før USA 

indførte økonomiske sanktioner mod DDF Korea 

og øgede presset på flere måder gennem dem. 

Samtidig havde USA - gennem trusler og 

afpresning såsom massive militærøvelser rettet mod 

DDF Korea - fuldstændig ødelagt forsøget på at 

virkeliggøre fælleserklæringen. 

Det må stå klart for enhver, at der ikke er grund til 

at alene DDF Korea skulle stoppe missilforsøgene i 

sådan en situation. 

På baggrund af dette faktum, er det en søgt 

forklaring, som groft forfalsker virkeligheden, når 

nogen hævder at Koreas Folkehærs rutinemæssige 

missilaffyringer (til eget forsvar), forværrer den  

regionale situation og blokerer for fremskridt i 

dialogen. 

Det er en historisk lektie og en markant realitet i 

internationale forhold, dokumenteret af Irak-krisen, 

at forskubbelse af magtbalancen vil skabe 

ustabilitet og krise og endda anstifte krig. 

Uden DDF Koreas formidable selvforsvars-

afskrækkelse ville USA have angrebet DDF Korea  

mere end én gang. Eftersom USA har placeret DDF 

Korea som en del af ”ondskabens akse” og som et 

”mål for forebyggende atomangreb”, ville freden på 

Koreahalvøen og i regionen være blevet alvorligt 

forstyrret. 

Derfor tjener DDF Koreas missil-udvikling, -

afprøvning, fremstilling og opstilling - som en 

nøgle til at bevare magtbalancen og bevare fred og 

stabilitet i Nordøstasien.  

Det er også absurd, når nogen kalder de seneste 

missilaffyringer en ”provokation” eller lignende, 

bare fordi DDF Korea ikke forhåndsorienterede om 

dem. 

Det ville være ganske tåbeligt at orientere 

Washington og Tokyo om missilaffyringerne på 

forhånd, idet USA, som teknisk set er i krig med 

DDF Korea, igennem en måned har truet med at 

angribe et nordkoreansk missil, som måtte nærme 

sig Japan. 

DDF Korea fastholder sin vilje til at fjerne alle 

atomvåben på Koreahalvøen på fredelig vis og 

gennem forhandlinger, som det er forpligtet til 

ifølge Fælleserklæringen af 19. september 2005 fra 

6-partsforhandlingerne. De seneste missilaffyringer 

har intet med 6-partsforhandlingerne at gøre.  

Koreas Folkehær vil i fremtiden fortsætte 

missilaffyringsøvelserne som et led i at styrke sin 

afskrækkelses- og selvforsvarskapacitet. 

DDF Korea har ingen anden mulighed end at 

reagere kraftigt på andre måder, hvis noget land 

vover at reagere på øvelserne med pression på DDF 

Korea.                                                Oversættelse: HJ. 

 

 

Annonce: 

 

 
Læs Dagbladet Arbejderen 

Danmarks røde dagblad 
Prøveabonnement 6 uger for 100 kr. 

eller 6 måneder for 400 kr. 
Ring 35 39 92 76 eller bestil på 

www.arbejderen.dk 
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KORTE NYHEDER 
FRA KOREA 

OG VENSKABSFORENINGEN 
maj – juli 2006 

 

Nyhedskronologi: 
 

1. maj  
 

 
Her ses et udsnit af det velbesøgte Rød 1. maj arrangement i 

Fælledparken i København. 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea var 

sædvanen tror på gaden 1. maj på arbejderklassens 

internationale kamp- og festdag. 

Venskabsforeningen havde en velbesøgt bod hos 

Rød 1. maj. Her blev solgt og uddelt materialer om 

Korea og diskuteret livligt om situationen i Korea 

og mange stillede spørgsmålet om hvorfor 

foreningen var blevet udelukket fra årets 1. maj-

arrangement på Blågårds Plads i København. 

Selvom Venskabsforeningen ikke var med på 

Socialistisk 1. maj på Blågårds Plads var foreningen 

alligevel genstand for omtale hos en af hovedtalerne 

nemlig DKP’s formand Henrik Stamer Hedin, der 

bl.a. i sin Blågårds Plads-tale sagde:  

”Man deler os i de gode og de onde. Det er åndelig 

og politisk ensretning. For hvem kan være imod de 

gode? Hvem kan for de onde?  

Vi, der er for frihed, må vende os mod denne 

ensretning. Vi må vende os mod opdeling i gode og 

onde. 

Derfor er det uheldigt, at de der arbejder for 

venskab med et af de lande, der brændemærkes af 

imperialismen, ikke kunne få lov til at være til stede 

her i dag. Det kunne de ikke, fordi nogle af os ikke 

havde modet til at træde op mod ensretningen. 

Fordi nogle af os savnede den politiske modenhed 

til at undgå at falde i den fælde, der var sat for os. 

Det drejer sig ikke om det pågældende lands 

(Koreas red.) politik eller samfundssystem. Det 

drejer sig om, at imperialismen søger at isolere det 

land, at få os til at føle fjendskab imod det, og det 

med et dobbelt formål: At vi skal frygte, så vi finder 

os i, at vores demokrati bliver nedbrudt for øjnene 

af os. Og at de lande, imperialisterne udnævner 

som til slyngelstater eller hjemsted for ondskab 

eller hvad ved jeg – at de lande berøves sympati og 

allierede i en kommende krig.” 
Også i Korea blev 1. maj fejret bl.a. med et fælles 

Nord-Syd massemøde med deltagelse af arbejdere 

og fagforeningsrepræsentanter fra både Nord- og 

Sydkorea. 
 

CHONGRYUN OG MINDAN FUNDET 
SAMMEN 
De to store koreanske mindretalsorganisationer i 

Japan – CHONGRYUN og den noget mindre 

MINDAN – er på et historisk møde i Tokyo den 17. 

maj fundet sammen om fremover at samarbejde i 

samklang med den forsonings- og 

genforeningsproces, der finder sted i Korea. 

Igennem årtier har de to organisationer støttet 

henholdsvis Nordkorea (CHONGRYUN) og 

Sydkorea (MINDAN), og således været i konflikt 

og kraftig modsætning til hinanden.   

I en fælles udtalelse efter mødet udtalte de to 

organisationer, at de fremover vil samarbejde om 

forsvaret for det koreanske mindretals rettigheder i 

Japan, om opretholdelse af et fælles koreansk 

uddannelsessystem i Japan, at videreføre den 

koreanske kultur og sprog samt velfærdprogrammer 

for det koreanske mindretal. 

Ligeledes enedes de to organisationer og sammen at 

fejre 6-årsdagen for 15. juni Nord-Syd 

Fælleserklæringen for koreansk samarbejde, 

forsoning og genforening ved festivaler i Japan. 

Endelig besluttede man at oprette fælles udvalg, der 

skal arbejde videre med at forberede det fremtidige 

samarbejde mellem CHONGRYUN og MINDAN. 
 

NORD-SYD MILITÆR FORHANDLINGER  
Generaler fra Nord og Sydkorea mødtes den 16.-18. 

maj igen i grænsebyen Panmunjom. Mødet havde 

til formål at finde en metode til at forhindre nye 

Nord-Syd sammenstød og militære konflikter i det 

koreanske vesthav. Nordkoreas chefforhandler 

fremførte, at det er meget vigtigt at finde en løsning 

på det alvorlige problem ud fra 3 principper: 

Princippet om at handle ud fra den fælles interesse 

for nationens velstand, princippet om at respektere 

hinandens ret til et territorialfarvand og princippet 

om en nydefinition og omlægning af den maritime 

militære Nord-Syd demarkationslinie i vesthavet til 

en mere hensigtsmæssig linie indeholdende et 

fælles sikkert fiskeriområde. 

Der var uenighed om hvorvidt den maritime 

demarkationslinie kan ændres. Det mener DDF 

Korea den kan, idet våbenhvileaftalen fra 1953 ikke 

indeholder klare grænser i vestfarvandet og ej heller 

klare regler for hvordan dette område skal 

reguleres. Sagen er meget vigtig idet stridigheder 
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om netop dette farvand har givet anledning til flere 

større eller mindre militære konfrontationer mellem 

Nord- og Sydkorea de sidste 60 år. 

Forhandlingerne fortsætter. 
 

DDF KOREA INDBYDER USA 
DDF Korea sendte den 2. juni en invitation til USA 

om dialog om hvordan 6-parts forhandlingernes 

fælleserklæring fra september 2005 kan blive 

implementeret. Invitationen blev ikke besvaret 

bortset fra indirekte og i generelle vendinger fra 

state department med, at USA er parat til at 

genoptage 6-partsforhandlingerne. Hvis USA havde 

indvilget i en dialog med DDF Korea ville de ellers 

have fået en forklaring på hvorfor 6-

partsforhandlinger har befundet sig i dødvande i 

månedsvis: 

USA har i november 2005 indført en meget skrap 

finansiel blokade imod DDF Korea helt i strid med 

ånden i 19. september fælleserklæringen. De 6 

parter aftalte sidste år bilaterale og multilaterale 

kontakter for at skabe en atmosfære til gavn for 

åbning af næste fase i 6-partsprocessen. Sådanne 

kontakter har USA ikke ønsket med DDF Korea, 

men Bush-administration har tværtimod blot 

gentaget deres arrogante krav om, at DDF Korea 

betingelsesløst skal demontere sit atomprogram.   

DDF Korea vil gerne forhandle om, at opgive sit 

atomprogram med målet om et atomvåbenfrit Korea 

som perspektiv, men sådanne forhandlinger skal 

foregå samtidig med en tillidsskabende og ikke-

fjendtlig dialog om bilaterale forbindelser mellem 

DDF Korea-USA og DDF Korea-Japan, om 

fredelig sameksistens, om indgåelse af fredsaftale 

som erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953, om 

leverance af letvandsreaktorer og brændsel til DDF 

Korea. Det er i sin enkelthed indholdet i 6-

partsfælleserklæringen af 19. september 2005, som 

USA selv har skrevet under på. 
 

NORD-SYD FÆLLESERKLÆRINGEN 
FEJRES 

 
Sydkoreas daværende præsident Kim Dae Jung (t.v.) og DDF 

Koreas leder kammerat Kim Jong Il (t.h.) ved underskrivningen 

af Nord-Syd Fælleserklæringen i juni 2000 i Pyongyang. 
 

I Danmark afholdt Venskabsforeningen Danmark-

DDF Korea et offentligt møde i København den 13. 

juni i anledning af 6-årsdagen for underskrivningen 

af Nord-Syd Fælleserklæringen om samarbejde, 

forsoning og genforening i Pyongyang i 2000. 

I Korea blev afholdt en stor Nord-Syd festival i 

samme anledning afholdt i Kwangju i Sydkorea 

14.-17. juni. Fra DDF Korea deltog 150 personer 

samt 100 oversøiske koreanere.  

Kwangju var den by i Sydchollaprovinsen, hvorfra 

oprøret imod skiftende sydkoreanske diktatorer i 

årtier havde sit arnested. 
 

KOREANSK MISSILTEST 
Den 5. juli affyrede Koreas Folkehær i DDF Korea 

7 ballistiske test-missiller ud i det japanske hav. 

Alle 7 missiler landede kontrolleret i havet mere 

end 200 km fra den japanske kyst. Missilerne var af 

typen Taepodong (mellemdistance) og Rodong 

(langdistance). Til trods for, at alle lande med et 

missilforsvar har ret til at afprøve og udvikle dette 

våben, rejste alle vestlige medier på foranledning af 

USA og Japan en proteststorm i den forbindelse. 

USA overvejede en flådeblokade imod DDF Korea 

og sendte flere flådefartøjer til Sydkorea – herunder 

hangarskibet Enterprise til Pusan. I Japan reagerede 

regeringen med indførelse af et forbud mod sejlads 

mellem DDF Korea og Japan de næste 6 måneder, 

og landets udenrigsminister udtalte, at den japanske 

regering har planer om produktion af missiler, der 

som en ”forebyggende selvforsvarsforanstaltning” 

kan ødelægge Nordkoreas missilanlæg. 
 

OGSÅ DANMARK PROTESTERER 
Den 100 % Bushtro regering i Danmark fulgte USA 

ved den 5. juli at protestere over Nordkoreas 

missiltest. Udenrigsminister Møller udtalte, at der 

var tale om en meget stærk provokation, som var 

særlig alvorlig set i lyset af den i forvejen 

sikkerhedsmæssige komplekse situation i regionen. 

Møller krævede sagen bragt op i FN’s 

sikkerhedsråd. 

 

NORD-SYD REGERINGSMØDE I PUSAN   
Nordkoreas forslag til Sydkorea: Stop øvelser 
med USA senest juni 2007. 
Den 19. runde af Nord-Syd regeringsmøderne 

åbnede i Pusan i Sydkorea den 12. juli. DDF Koreas 

chefforhandler foreslog på mødets første dag, (1) at 

koreanere i Nord og Syd fremover skulle sikres  

uhindret adgang til at besøge smukke steder i Korea 

med en symbolsk hellig værdi for nationen. Det 

kunne være med start allerede ved den forestående 

Nord-Syd Befrielsesfestival den 15. august i 

Pyongyang. Og (2) at Sydkorea ophører med at 

medvirke i fælles militære øvelser med fremmede 

stater for derved at fremme freden på den koreanske 

halvø. Chefforhandleren opfordrede kraftigt 

Sydkorea til at det skete senest inden fejringen af 7-

årsdagen for Nord-Syd Fælleserklæringen til juni 

2007. Og (3) for ophævelse af den forhadte 

”Nationale Sikkerhedslov” i Sydkorea, som går 

direkte imod ånden i Nord-Syd Fælleserklæringen 

og udgør en anstødssten på vejen imod national 
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forsoning og enhed. Og endelig (4) at 

fædrelandskærlighed og humanitær hjælp gives en 

højere prioritet ud fra grundideen ”ved nationens 

egen kraft”. 
 

AFDÆMPET REAKTION I SYDKOREA 
I dagene efter den nordkoreanske missiltest 

reagerede Sydkoreas præsident Roh Moo Hyun 

med at udtrykke bekymring over Bushregeringens 

hårde og fjendtlige linie overfor over DDF Korea. 

Selvom Roh også kaldte DDF Koreas handling for 

”irrationel og uforståelig”. 

 Også Japans regering kaldte Roh for 

”overreagerende”. Videre sagde kilder i Seoul, at 

Roh betragtede Nordkoreas handling som et forsøg 

på at opnå indrømmelser hos USA, og at sagen 

næppe ville medføre FN-sanktioner. 

På et møde i det regerende Uripartiet den 11. juli 

udtalte præsident Roh, at Japans reaktion med 

trusler om missilangreb på DDF Korea kun 

forværrede situationen. Det er ikke acceptabelt, 

sagde Roh. Roh kritiserede også indirekte 

Bushregeringen. Roh sagde, at Bushregeringen 

opfatter problemet med Nordkorea indenfor 

konceptet ”det gode” mod ”det onde”. Derfor var 

det svært at overbevise den om, at helt så enkelt er 

situationen ikke. Roh ville dog søge at råde USA til 

at vende tilbage til 6-partsforhandlingerne og til at 

give den bilaterale dialog med Nordkorea indenfor 

disse rammer en chance. 
 

SAMMENBRUD I PUSAN  
Den 13. juli udvandrede Nordkoreas delegation fra 

Nord-Syd regeringsmødet i Pusan. Begrundelsen 

herfor var, at Nordkoreas delegation fandt Sydkorea 

stod på USA’s side i den Nordkorea-fjendtlige 

stemning, som USA havde søgt at piske verden op 

til grundet missilsagen. Ligeledes fordi Sydsiden 

ville lave om på en ellers aftalt dagsorden. 

Nordsidens chefforhandler sagde, at 

sammenbruddet kunne have katastrofale 

konsekvenser for de inter-koreanske relationer, og 

at ansvar herfor i givet fald alene måtte placeres hos 

Sydkorea.  

 

FN-RESOLUTION IMOD DDF KOREA 
Den 15. juli vedtog FN’s sikkerhedsråd en 

resolution, der fordømmer DDF Koreas missiltest 

den 5. juli og fremover forbyder alle FN’s 

medlemslande at købe eller sælge missiler eller 

reservedele hertil hos DDF Korea. 

Resolutionsforslaget var fremsat af den tidligere 

kolonimagt i Korea – Japan – der igennem en 40-

årig besættelse brutalt undertrykte det koreanske 

folk. Det gjorde ikke vreden fra Pyongyang mindre, 

da DDF Koreas regering i en udtalelse den 16. juli 

kraftigt protesterede imod resolutionen. I udtalelsen 

hed det, at DDF Korea helt afviser FN-resolution, 

der uberettiget blander sig i DDF Koreas suveræne 

ret til rutinemæssig militær træning og test som led 

i republikkens selvforsvar. DDF Korea mente 

resolutionen var fabrikeret af USA, og skal ses som 

led i USA’s forsøg på at lægge et internationalt pres 

på DDF Korea for republikkens afvæbning og i 

sidste ende republikkens fald.  

I udtalelsen udtrykte DDF Koreas regering 

ligeledes undring over, at USA’s mange missiltest 

og atomvåbentest igennem årene aldrig har været 

taget op i FN’s sikkerhedsråd. Det er udtryk for, at 

jungleloven hersker i verden. Den stærke har ret. 

Udtalelsen slutter med, at understrege at DDF 

Korea ikke har tænkt sig at overholde resolutionen, 

og at DDF Korea vil fortsætte med at opbygge sit 

afskrækkelsesselvforsvar på alle områder, nu da 

situationen på Koreahalvøen er nået en ny og 

alvorlig fase grundet USA ekstremt fjendtlige 

politik. 

Det skal dog bemærkes, at USA’s og Japans første 

resolutionsudkast var langt skrappere end det 

vedtagne. De foreslog, at FN Pagtens kapitel 7 

skulle bringes i anvendelse med bl.a. flådeblokade 

og militær indgriben overfor DDF Korea, der med 

sikkerhed ville have fremprovokeret en ny krig i 

Korea.   
 

REGNVEJRSØDELÆGGELSER I 
NORDKOREA  
Store del af Nordkorea blev i juli ramt af kraftigt 

styrtregn. Både de centrale og de vestlige og østlige 

provinser blev ramt så voldsom af enorme mængder 

vand på kort id, at det har medført store skader 

indenfor landbrug og infrastrukturen. Af samme 

grund er det gigantisk Arirang-show i Pyongyang 

fra august til oktober blevet aflyst. Alle 

menneskelige kræfter skal i fællesskab prioritere 

genopbygning af de ødelagte. 

 
Regnvejrsødelagte rismarker i Panmun nær Kaesong 

 

 
Få mere information om Korea 

Søg på: www.kcna.co.jp 
 

KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau 
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BESØG VENSKABSFORENINGENS 

BOD PÅ K-FESTIVAL ! 

 

Nationalmuseet i København har indtil 17. 
september 2006 en særudstilling af den 
koreanske maler Kisan fra Wonsan (i 
Nordkorea).   

Kisan er kunstnernavnet for Kim Chun Kun. 
Malerierne er fra slutningen af 1800-tallet under 
Lidynastiet.  

For medlemmer af Venskabsforeningen: 

MEDLEMSMØDE 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
afholder medlemsmøde i anledning DDF 
Koreas nationaldag (republikken blev grundlagt 
9. september 1948) mandag 4. september 
2006 kl. 19.00 i Christianshavns Beboerhus, 
Dronningensgade 34, København K. 

 

GENERALFORSAMLING 
Medlemmerne af Venskabsforeningen 
Danmark-D.D.F.Korea indkaldes til ordinær 
generalforsamling onsdag den 29. november 
2006 kl. 19.00 i Christianshavns Beboerhus, 
Dronningensgade 34, København K. 
Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne. 
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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! 

_________________________________ 
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