NORDKOREA
KRÆVER BARE
SIKKERHED
Den danske Korea-ekspert Geir Helgesen
er på linie med Kim Dae Jung, Putin,
Persson og Albright - i hvert fald i
bedømmelsen af at styret i Pyongyang er
til at forhandle med.
Interviewet er fra Dagbladet Arbejderen
fra oktober 2006 - lige efter den koreanske
atomprøvesprængning, men Geir
Helgesens synspunkter er stadig
højaktuelle.

Kultursociolog og seniorforsker Geir Helgesen

Den danske Korea-ekspert Geir Helgesen er på linie
med Kim Dae Jung, Putin, Persson og Albright - i
hvert fald i bedømmelsen af at styret i Pyongyang er til
at forhandle med.
- De kunne nok også forsvare sig med konventionelle
våben og deres ret store hær, svarer Nordkoreaeksperten på spørgsmålet, om der er logik og
troværdighed i det nordkoreanske argument om, at de
måtte have atomvåben for at afskrække USA fra at
angribe.
Geir Helgesen er en af Danmarks få Korea-eksperter,
og han har haft travlt siden Nordkorea i oktober (sidste
år, red.) gennemførte en atomprøvesprængning. Geir
Helgesen er kultursociolog og arbejder som
seniorforsker på NIAS - Nordisk Institut for
Asienstudier i København.
Han mener i høj grad, at der er logik i det
nordkoreanske argument:

- Men det må jo stå for Nordkoreas regning, at de
mener atomvåben er nødvendigt for dem, tilføjer han.
Geir Helgesen tror Nordkorea har forberedt dette i
lang tid:
- General Mac Arthur truede Nordkorea med
atomvåben under Korea-krigen. Han blev faktisk fyret
på det, fordi han var meget tæt på at gøre det. Det gav
Nordkorea et chok, og siden da tror jeg, de har haft et
atomvåbenprojekt... Fordi de har den opfattelse - og
den stemmer jo med virkeligheden - at aldrig
nogensinde har en atommagt angrebet en anden
atommagt.
- Selvom man er imod atomvåben og synes, at de skal
afskaffes i hele verden og i hvert fald i Korea, så
repræsenterer atomvåben den ultimative sikkerhed,
konstaterer Helgesen.
Samme indtryk
Der er en tilbøjelighed til, at politikere og medier
betegner den nordkoreanske ledelse som sindssyg,
vanvittig, utilregnelig, uden et realistisk forhold til den
verden den er en del af.
Geir Helgesen er helt uenig.
- Det er dybt beklageligt, at man bliver ved med at
køre rundt i gamle efterretningsrapporter fra
Sydkoreas efterretningstjeneste og fra CIA, som havde
en klar interesse i at fremstille nordkoreanerne som
sindssyge og utilregnelige.
Han peger på, at en række personer, som ikke kan
mistænkes for at have kommunistiske sympatier eller
særlige sympatier for Nordkorea, har besøgt landet de
senere år. De har mødt lederen Kim Jong Il og
erklærer at 'han bestemt ikke er vanvittigt, at han er til
at tale med'. Han er rationel, temmelig beregnende.
Han er velinformeret om situationen i verden og
kender styrkeforholdet. Han kender forholdene i
Sydkorea og selvfølgelig i Kina, som han har besøgt
flere gange.
Geir Helgesen nævner fire personer, som er hans
vidner herpå:
- Lad os begynde med Sydkoreas tidligere præsident
Kim Dae Jung. Han siger på den ene side; at man kan
sige at Kim Jong Il er en diktator, han er ikke
demokratisk valgt (i vestlig forstand, red.), men han er
også reformator. Det er ham der står i spidsen for
reformkræfterne i Nordkorea.
Hvis ikke verden er åben for nordkoreanske reformer,
vil man presse Kim Jong Il i retning af diktaturet. Vi
kan altså så at sige selv vælge. Vil vi helst have, at
Nordkorea bevæger sig ind i en yderligere isolation,
eller vil vi have dem mere med i verdenssamfundet?,
refererer Helgesen Kim Dae Jung.
I hans præsidenttid skete en historisk åbning over for
Nordkorea, som førte til underskrivelsen af Nord-Syd
Fælleserklæringen i juni 2000 i Pyongyang.
Her tilsluttede Sydkorea sig det langsigtede perspektiv

om fredelig genforening og skabelse af et føderalt
Korea under parolen om et land - to systemer, som
Nordkorea har talt for i mange år.
- Putin sagde nøjagtig det samme. Han var en af de
første statsledere, der mødte Kim Jong Il. Han rejste til
G7-møde bagefter, og sagde: Den mand kan vi
forhandle med. Den mand er rationel.
- Vi kan også finde folk, der er tættere på os selv,
forklarer Geir Helgesen. Svenske Göran Persson.
Da Sverige var formand for EU rejste den
socialdemokratiske statsminister sammen med Javier
Solana og EU-kommissær Chris Patten både til
Pyongyang og til Seoul:
- Og de kom tilbage med det samme indtryk: De folk
er på ingen måde vanvittige. De er meget
velorienterede, og de er parate til at forhandle.
- Så kan vi tage én der er helt på den anden side, siger
Korea-eksperten, og griner lystigt over at spille et
trumfkort: Madeleine Albright. Hvis USA`s tidligere
udenrigsminister kan bekræfte, at Kim Jong Il og
styret i Pyongyang er tilregnelige, og anbefaler, at man
bør føre dialog med dem, så er det et stærkt bevis for
det synspunkt:
- Hun fortæller, at hun blev overrasket. Hendes
forventning var, at hun skulle møde denne absolut
umulige person, som havde tilranet sig magten i det
her lukkede kommunistiske land... og så kommer hun
og møder en temmelig åben person, som hun faktisk
får en eller anden positiv, menneskelig relation til.
- Hun spørger ham: Er alle spørgsmål til diskussion?
og han svarer: Alle spørgsmål er til diskussion. Det er
sådan en typisk asiatisk måde at svare på. Hun spørger
så: Er atomvåbnene også til diskussion? Ja,
atomvåbnene er også til diskussion, svarer han.
Geir Helgesen er tydeligvis stærkt optaget af netop
dette møde, hvor han vurderer, at grunden blev lagt til
muligheden for en anden og mere positiv udvikling
omkring Nordkorea. En mulighed, som blev tabt på
gulvet. En mulighed, som ikke blev udnyttet, fordi
nogle valgte ikke at udnytte den. Men også en
mulighed som stadig er potentiel.
- Hun tog så tilbage til Bill Clinton i Det Hvide Hus,
og siger: Du skal tage over til Nordkorea. Vi kan godt
forhandle med den mand.
- Men han gør det jo ikke. Der blev i stedet de der
møder i Camp David med Arafat og Netanyahu.
Stærke kræfter i USA ønsker, at han skal spille en
central rolle i konflikten i Mellemøsten. Clinton
ønskede selv at rejse til Nordkorea, men der var ikke
politiske opbakning til det i Washington. Det er
tragisk, siger Helgesen med vægt.
Et omringet land
Nordkorea bliver kritiseret af organisationer, som
ellers anerkender landets ret til at forsvare sig mod
USA’s trusler, for med prøvesprængningen at skabe en

højere grad af usikkerhed og trusler mod freden. Men
hertil svarer Pyongyang: Nej, vi har tværtimod øget
sikkerheden og mindsket truslen om krig i regionen
med vores prøvesprængning.
Geir Helgesen er skeptisk over for den anskuelse:
- Jeg forstår... i det omfang de føler sig omringet og
truet, og det tror jeg faktisk de gør. Og det har de en
vis grund til at gøre, fordi USA også snakker om en
'militær løsning' på Korea-spørgsmålet.
- Hvis man sidder som et lille land med 23 millioner
mennesker, store økonomiske problemer, ikke længere
en stærk alliance med Kina, og Sovjetunionen
eksisterer ikke længere. Jo, der er logik i det, men jeg
køber den ikke helt... bliver Helgesens konklusion på
spørgsmålet.
Han synes, at Pyongyang måske ikke helt har forstået,
at Sydkorea har en selvstændig politik - ikke mindst
over for Nordkorea.
- Det er ikke altid de kan gennemføre den, for USA
sætter nogle grænser. Men se nu i den aktuelle
situation, så rejser Sydkoreas præsident til Beijing.
Ikke for at isolere Nordkorea, men for at sige: Hvad
fanden skal vi stille op med de amerikanere? Hvordan
skal vi forholde os til embargoen? Vi kan jo ikke
udsulte vores brødre og søstre i Nord. På den ene side
kan vi ikke undlade at gå med i protesten mod
atomprøvesprængningen, for det har vi sagt, at vi vil
gøre. Men på den anden side bliver der ikke noget med
fuld krig.
Helgesen ved også, at Sydkorea har besluttet, at
aftalerne med Nordkorea om opbygning af en
industripark ved Kaesong (i nord) ikke bliver stoppet.
Det samme gælder nogle turistområder i nordøst ved
Kumgangsan. Det stopper heller ikke. Det vil sige, at
allerede der er der kæmpe hul i embargoen.
Heller ikke i forhold til Kina kan der blive tale om
nogen omfattende embargo.
Atomvåbenfrit Korea
Er sikkerhed i regionen svækket eller styrket? Er et
atomvåbenfri Korea kommet tættere på eller er det nu
udelukket?
Korea-eksperten vil ikke afvise, at Nordkorea kan få
ret i deres udsagn om, at en atomvåbenfri koreansk
halvø er kommet tættere på. Men det forudsætter, at de
kan 'sælge' deres atomvåben for den rigtige 'pris'.
Geir Helgesen har et kvalificeret bud på, hvilken pris
Nordkorea vil kræve for at opgive deres atomvåben.
Det handler ikke mindst om sikkerhedsgarantier:
- USA, Japan og Sydkorea må lægge et forslag på
bordet, som er så tungtvejende og troværdigt, at
Nordkorea kan konkludere, at de ikke længere har
brug for deres atomvåben. Det betyder, at USA skal
indgå en fredsaftale. Altså ikke bare ved at
præsidenten eller udenrigsministeren siger noget på en
rejse. De skal garantere med en traktat, at de ikke agter
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at angribe Nordkorea. Så skal der oprettes
diplomatiske relationer, og de skal erklære sig parat til
sammen med andre økonomiske sværvægtere at give
Nordkorea et økonomisk løft, i produktionen, i
industrien og i energisektoren... det der nu er
nødvendigt, så økonomien kommer på fode efter den
store krise.
Geir Helgesen beskriver et forslag, som ikke
umiddelbart ser uoverstigelig ud, hvis det
sammenlignes med den økonomiske hjælpepakke, som
Vesttyskland afsatte efter genforeningen eller de
milliarder, som Mexico og Sydøstasien lånte for at
komme over dramatiske børskrak... for ikke at tale om
de svimlende beløb, som bruges på krige.
Men der er brug for dialog og tillid, understreger han,
og det er to ting, som det kniber med. Det ligger det
tung med...
- Man må nå frem til at dialog, tillid og en
handlingsplan er bedre end terrorbalance.
Det ser ikke ud til at Korea-eksperten tror meget på
denne ønskværdige plan.
Han tror nok snarere på, at verden må leve med
Nordkorea som en atommagt i mange år.
Og det forudser han også bliver hverdag.
Sådan er det jo gået med lande som Indien og
Pakistan, der også i strid med det internationale
samfunds ønske om at begrænse spredning af
atomvåben blev atommagter.
Og i sådan en fremtidig hverdag vil Nordkorea tale
med en større autoritet end hidtil. Den tid vil være slut,
hvor man kan trække på skulderen af Nordkorea,
forudser Helgesen.
Jubler USA i virkeligheden?
Nogle kritiserer Nordkorea for at have givet USA et
perfekt påskud til at blive militært i Sydkorea og Japan
og militarisere regionen yderligere. USA har måske
fået det lige netop som de kunne ønske i forhold til at
inddæmme det fremstormende Kina.
Geir Helgesen 'tror det er tænkeligt', at der ligger en
sådan strategisk tænkning bag den aktuelle konflikt.
Han tror dog ikke på, at Japan bliver atombevæbnet.
Dertil er den japanske befolknings historie og erfaring
for nærværende. Japan er som bekendt det eneste land,
der har været udsat for atombomber, da USA kastede
bomberne over Hiroshima og Nagasaki i august 1945.
Han konstaterer, at USA har en de facto omringning af
Kina; Japan, Sydkorea, en række tidligere
sovjetrepublikker, og videre ned til Taiwan og
Filippinerne.
Men måske er Helgesen mere tilbøjelig til at mene, at
USA`s magtfulde militær-industrielle kompleks har en
finger med i spillet.
- Allerede præsident Eisenhower advarede mod
rustningsindustriens magt, påpeger han.
I USA er der en kamp imellem kræfter, som vil bruge

flere penge på sociale formål og den aktuelt herskende
elite. Oppositionen har gode argumenter, og er i
samklang med et folkeligt krav om bedre sociale
forhold i USA.
Hvis rustningsindustrien skal forsætte med at få tilført
flere og flere penge, har de brug for fjender... så jo,
Geir Helgesen tror der er en vis sandhed i at magtfulde
kredse i USA slet ikke er så kede af at Nordkorea har
sprængt en atombombe og dermed givet dem et stærkt
argument i kampen om de amerikanske skatteyderes
penge.
- Nu har man jo netop fået beskrevet Kim Jong Il som
den nærmest optimale fjende, så hvis han pludselig
skulle gå hen og blive stueren, ja så må man jo næsten
opfinde en anden fjende.
Sekspartforhandlinger
Telefonen ringer flere gange under interviewet.
Pressen har bud efter ekspert-kommentarer fra Geir
Helgesen, men der bliver lige tid til også at få belyst,
hvem der bærer ansvaret for at forhandlingsvejen
endte i en blindgyde for et års tid siden.
I Sikkerhedsrådet resolution er der en kraftig
opfordring til at få genoptaget
Sekspartforhandlingerne. Det ligger i formuleringen,
at det er Nordkorea, som skal vende tilbage til
forhandlingsbordet:
- Ved det sidste møde for godt et år siden sagde
Rusland, Kina og Sydkorea: Vi opfordrer USA til at
vise større fleksibilitet i forhandlingerne om det
nordkoreanske atomprogram. De var utilfredse med, at
USA kører en meget restriktiv politik, en
konfrontationspolitik, og de kritiserer det åbent.
- Det kom ikke på forsiden af vores aviser, men på det
tidspunkt fik USA altså skylden for at forhandlingerne
bryder sammen. Det synes jeg man skal huske. For det
er vigtigt.
Artiklen er sakset fra Dagbladet Arbejderen den 25.
oktober 2006 og er lettere forkortet af Korea Bulletins
redaktion.
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PÅ KIRKEBESØG
I NORDKOREA
Af sognepræst Ove Scheel

Sognepræst Ove Scheel var med i
Venskabsforeningen Danmark-DDF Koreas
delegation, der besøgte DDF Korea i
oktober 2006. I forbindelse med besøget fik
delegationen mulighed for at besøge en
nordkoreansk evangelisk-luthersk kirke i
hovedstaden Pyongyang.

Sognepræst Ove Scheel, Oppe Sundby, sammen med kollegaen
Hwang Min U fra Chilgol Kirken i Pyongyang

Det var søndag den 15. oktober 2006 i den
evangelisk-lutherske Chilgol kirke, hvor præsten
Hwang Min U lige havde haft ca. 100 deltagere til
formiddagens gudstjeneste. Hwang fortalte, at der
ud over denne kirke i Pyongyangs vestlige
Mangyongdaebydel i byen findes 2 andre
evangeliske-lutherske kirker, en katolsk og en
russisk ortodoks kirke syd for Daedongfloden. Der
findes ca. 12.000 medlemmer af de kristne
menigheder i Nordkorea – ud af en befolkning på
ca. 23 millioner. I menigheden hos Chilgol Kirken
er der nu ca. 200 medlemmer, mens der for ca. 20 år
siden var 300. Den tidligere kirke, der lå på samme
sted, blev sønderbombet af USA’s tropper –
ligesom det skete med byens hovedkirke på Kim Il
Sung pladsen, hvor det store folkebibliotek Grand
People’s Study Hall er bygget. I den gamle Chilgol
Kirke, fortalte min kollega, var den store leder Kim
Il Sung’s forældre flittige kirkegængere, og her
kom også barnet Kim med. Ude omkring i
Nordkoreas provinser findes en del husmenigheder,
der på skift holder gudstjenester. Hovedparten af
den besøgte meningheds medlemmer er mellem 4070 år. Derfor holdes der ikke mange barnedåb og
bryllupper er ikke et kirkeligt anliggende. Det
foregår ved, at brudeparret besøger kæmpestatuen
af kammerat Kim Il Sung i det centrale Pyongyang

med efterfølgende fest i først brudens og derefter
brudgommens hjem. Efterfølgende underskrives de
offiicielle papirer på et kommunalt kontor 1-2 dage
efter. Ved dødsfald afholdes 3 sørgedage i afdødes
hjem, hvor også den kristne kirke kan medvirke.
Vores præst Hwang Min U havde gennemgået en 4årig præsteuddannelse på et præsteseminarium i
Pyongyang og var den 6. færdiguddannede herfra.
Hwang har sin bolig ved siden af kirken, der blev
indviet den 26. november 1992 midt i et nyt
boligområde og dækkede 3 bydele. Han forklarede
ligeledes, at de på kirkebænkene fremlagte bibler
og salmebøger er trykt i Nordkorea, men som det
fremgik, lå der også sydkoreanske salmebøger, som
var en gave til kirken.
Ved søndagens gudstjeneste kl. 10.00 deltager ofte
en del sydkoreanere, der midlertidigt arbejder på
virksomheder i Nordkorea.
Hwang Min U fortalte videre, at præstens løn står
menigheden for, mens husleje og madordning er
statens område. Kirken samler ind i poser på lange
stænger ved gudstjenesterne til kirkens arbejde, der
bl.a. består i møder i menighedslokalet ved
præsteboligen. Det er tilladt at holde disse møder,
og det er lovligt at reklamere for kirkens aktiviteter.
På min rejse rundt i DDF Korea besøgte jeg flere
buddhistiske klostre med aktive munke i byer og i
bjergene.
Ove Scheel er sognepræst ved Oppe Sundby Kirke
i Frederikssund. Artiklen har også været bragt i
sognets blad Sogneposten nr. 4. december 2006februar 2007.

NAENARA
Officiel hjemmeside fra Den
Demokratiske Folkerepublik
Korea
Her finder du flere koreanske tidsskrifter på
engelsk og andre sprog samt mange fakta
om politik, historie, kunst, presse,
genforeningssagen, turisme, IT og Koreas
udenrigshandel.
Gå ind på: www.kcckp.net/en/
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DDF KOREA AFVISER
SIKKERHEDSRÅDETS
RESOLUTION

atomprøvesprængningen, beskriver DDF Korea’s
prøvesprængning som en 'trussel' mod international
fred og sikkerhed, men ignorerer, hvad de selv har
foretaget sig: Det er som at høre tyven selv råbe
'Stop tyven! Denne fuldstændigt latterlige holdning
er utålelig.

En talsmand for DDF Koreas
udenrigsministerium offentliggjorde
den 17. oktober 2006 følgende udtalelse
om atomprøvesprængningen som
reaktion på FN’s
Sikkerhedsrådsresolution 3 dage
tidligere:
'Den 14. oktober tvang USA FN`s Sikkerhedsråd til

at vedtage nok en 'resolution', der opfordrede til
omfattende internationale sanktioner og blokade
mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea, og
hvori man grundløst beskriver landets nukleare test,
der har selvforsvar som mål, som en 'trussel' mod
international fred og sikkerhed.
Den vellykkede atomprøvesprængning i DDF
Korea var et udtryk for vor selvstændige stats legale
håndhævelse af landets suverænitet. Det var en
defensiv forholdsregel til beskyttelse af landets
uafhængighed og befolkningens liv og sikkerhed
mod USA`s øgede trussel om atomkrig, sanktioner
og tvang.
En åben proces
DDF Korea var tvunget til at trække sig fra Ikkespredningsaftalen, og gjorde det i
overensstemmelse med reglerne. Landet har
fremstillet atomvåben gennem den mest regulære
og gennemskuelige proces, mens USA alvorligt
forgriber sig mod DDF Korea’s sikkerhed og
landets fundamentale interesser, med henvisning til
atomspørgsmålet.
DDF Korea gennemførte prøvesprængningen på en
legitim måde og beviste dermed, at landet er i
besiddelse af atomvåben. Prøvesprængningen fandt
sted efter i forvejen at have gjort opmærksom på det
- noget enestående, der ikke tidligere var
international praksis.
Afprøvningen gennemførtes under forhold, der
giver fuld sikkerhed og var et tydeligt bevis på, at
DDF Korea er en ansvarlig atommagt. Det har
erklæret, at det aldrig som den første ville anvende
atomvåben og aldrig ville tillade atomar eksport.
Landet har også gjort det klart, at vi vil gøre os de
største anstrengelser for at fremme en
verdensomspændende atom-nedrustning, frem mod
en endegyldig afskaffelse af atomvåben og
konsekvent tilslutter målet om at omskabe den
koreanske halvø til en atomvåbenfri zone via
samtaler og forhandlinger.
USA, som har tvunget DDF Korea til at foretage

Amerikanske soldater ankommer her til en af de utallige
aggressive krigsøvelser i Sydkorea vendt imod DDF Korea.
Her ankommer specialenheder fra flådens Task Force 76 på
USS Essex til Sydkorea i februar 2007 for at øve sig i hurtigt
angreb ind i det nordlige Korea. De såkaldte RSOI-øvelser.

Bidrag til fred
Afprøvningen i DDF Korea var en
bemærkelsesværdig præstation, som i betydelig
grad bidrager til at forsvare freden og stabiliteten,
ikke kun på den koreanske halvø, men også i resten
af det nordøstlige Asien. Det var en magtfuldt
afskrækkelse, og viser hvorledes man skal håndtere
USA`s atomare trusler, afpresning og sætte en
stopper for dets forsøg på at starte en ny krig.
Sikkerhedsrådet, som ignorerede samtlige disse
kendsgerninger, foregav at svæve i uvidenhed om
USA`s fjendtlige holdning til DDF Korea; en
holdning, der hånligt afviste spørgsmålet om
tilstedeværelsen af atomvåben på den koreanske
halvø, og som nu kritiserer DDF Korea`s
håndhævelse af landets suveræne ret til at forsvare
sin uafhængighed, mens man selv blæser fanfarer
for nedrustning af halvøen.
Det er en umoralsk optræden, der ikke er upartisk.
Det er nærmest unødvendigt at sige, men
Sikkerhedsrådets 'resolution' kan ikke betragtes som
andet end en krigserklæring mod DDF Korea, da
den baseres på USA beskrivelse af konflikten - det
USA, som ønsker at nedbryde det koreanske
socialistiske system, der fokuserer på de folkelige
masser.
DDF Korea anser 'resolutionen' for at være et
resultat af USA`s fjendtlige holdning til DDF Korea
og afviser den på det bestemteste.
Vedtagelsen af 'resolutionen' gjorde det umuligt for
Sikkerhedsrådet at unddrage sig det historiske
ansvar for at have stillet sig i spidsen for og stå i
ledtog med USA, hvilket har ført til den opsplitning
af Korea, der er hovedårsagen til alle den koreanske
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nations ulykker. Det er en overtrædelse af FNPagten, hvis grundsten er princippet om
suverænitet, lighed og selvbestemmelse. Man har
systematisk og åbenlyst taget skridt til at bringe
samfundssystem i DDF Korea til fald.
Den aktuelle udvikling viser endnu engang tydeligt
at DDF Korea valgte rigtigt, da man besluttede at
skaffe sig adgang til atomvåben; det er
befolkningens valg.
Undervurdér os ikke
USA burde følge et godt råd og lade være med at
undervurdere DDF Korea.
Hvis Bush-administrationen - som ikke har lært
noget af de skamfulde tilbagetog, der er en realitet i
forholdet mellem USA`s tidligere regeringer og
DDF Korea - regner med at kunne få DDF Korea i
knæ ved hjælp af sanktioner og tvang, der minder
om den tidligere korrupte og fjendtlige holdning, så
vil det være topmålet af tåbelighed.
DDF Korea optrådte ufortrødent under tidligere
tiders storme og stress, da det ikke havde
atomvåben. Det er dumt at forvente, at DDF Korea
nu skulle give efter for pres og trusler, når landet er
blevet en atom-magt.
DDF Korea ønsker fred, men er ikke bange for krig.
DDF Korea ønsker forhandlinger, men er altid
beredt på konfrontation.
Som DDF Korea allerede har understreget, vil
landet leve op til sit medansvar for at nedruste
atomvåbnene på den koreanske halvø. Men hvis
nogen forsøger at forgribe sig mod DDF Koreas
suverænitet og ret til at eksistere, vil de pågældende
blive mødt med nådesløse svar.
DDF Korea vil nøje følge USA’s reaktioner og vil
tage de nødvendige forholdsregler.

Få mere information om Korea
Søg på: www.kcna.co.jp
KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau

Få mere information om Korea
Søg på: www.korea-np.co.jp/pk/

Åbent brev fra Venskabsforeningen
Danmark-DDF Korea den 17. januar 2007:
Til
Japans Regering
Japans Ambassade i Danmark
Pilestræde 61
1112 København K.
Som venner af det koreanske folk er det med den
største bekymring vi har konstateret, at det
koreanske
mindretal
i
Japan
og
dens
hovedorganisation i gentagne tilfælde i den seneste
tid har været udsat for overgreb og chikane fra
myndighedernes side.
Det koreanske mindretals hovedorganisation
Chongryuns hovedkvarter har flere gange været
udsat for politirazziaer, og medlemmer af
Chongryun er anholdt og sigtet. Det er sket under
falske og fabrikerede anklager om ”udsmugling af
medikamenter” til Den Demokratiske Folkerepublik
Korea til brug for fremstilling af biologiske våben.
Anklagen imod Chongryun er sat i scene som led i
den internationale aggressive anti-DDF Korea
kampagne og blokade, som Japan og USA står i
spidsen for.
Denne anti-DDF Korea kampagne har også
medført, at Chongryuns medlemmer, virksomheder
og institutioner udsættes for chikane og
diskrimination. Blandt andet ved indførelse af nye
ekstra skatter og afgifter, ved politiets vilkårlige
husundersøgelser og ved sejladsforbud for det
nordkoreanske skib Mangyonbong-92, som
Chongryuns medlemmer benytter til besøg i og
samhandel med DDF Korea. Endelig har den
japanske regerings negative holdning til DDF
Korea og det koreanske mindretal givet
yderliggående japanske højrefløjsorganisationer
blod på tanden til at foretage flere racistisk
betonede overfald og angreb på medlemmer af
Chongryun og det koreanske mindretal overalt i
Japan. Overfald og angreb, som de japanske
myndigheder desværre i stort omfang vender det
blinde øje til.
Vi må på det kraftigste protestere imod denne
optrapning af undertrykkelsen af det koreanske
mindretal og Chongryun. Vi forlanger, at Japans
regering stopper denne udvikling og sikrer at det
koreanske mindretals rettigheder respekteres.
Endelig vil vi opfordre den japanske regering til at
stoppe den meget fjendtlige DDF Korea politik og
vende tilbage til en fredelig normaliseringsproces i
forholdet til DDF Korea, sådan som anført i DDF
Korea-Japan Pyongyang Erklæringen fra 2002.
Samtidig opfordres Japan til, at alle sanktioner og
blokade imod DDF Korea fjernes.
Anders Kristensen, formand
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årsdag. Fabrikker bygger på helt moderne kinesisk
og fransk vinduesglasteknologi og har givet et hårdt
tiltrængt økonomisk løft til DDF Korea. Da DDF
Korea som bekendt lider af en enorm mangel på
brændsel (olie) er der indgået en aftale med Kina
om levering af de daglige 50 tons olie, som
vinduesglasproduktionen kræver mod en betaling i
form af ca. 10% af vinduesproduktionen. En bytte
handel model som også på andre områder kan være
med til at give økonomien i DDF Korea et skub
fremad.

1. Valg af dirigent og referenter:
Joan Korsgaard blev valgt som dirigent. Jan
Wørmer og Ulla Nørgaard Pedersen som referenter.

2. Bestyrelsens beretning:
Formand Anders Kristensen aflagde bestyrelsens
mundtlige beretning. Han indledte beretningen med
at konstatere, at både Korea og Venskabsforeningen
havde været usædvanligt meget i fokus i medierne i
det forløbne år siden sidste generalforsamling.
Dette fokus har baggrund i DDF Koreas
atomprøvesprængning i oktober og missiltesten i
juli. Og for Venskabsforeningens vedkommende
afledt af disse begivenheder samt ved
offentliggørelsen af instruktør Christoffer Dreyers
dokumentarfilm ”En forening i modvind”.
DDF Korea:
Formanden konstaterede videre, at der fortsat
hersker stor politisk stabilitet i DDF Korea samt
langsom, men sikker økonomisk fremgang og
fortsat opbygning af socialismen efter flere år med
nødsituation, hungersnød og katastrofal mangel på
energi. Man taler i Korea Songunpolitikken eller
Songunlinien har sejret. Songun betyder, at give
højeste prioritet i den nuværende historiske fase til
hæren, som den del af det arbejdende folk, der
sikrer overvindelse af den økonomiske nødsituation
og holder truslen fra USA-imperialismen stangen.
Mange kræfter er sat ind på at forbedre
energiproduktionen og samtidig større produktion
af
dagligdags
forbrugsvarer,
således
at
befolkningen direkte lettes for mangelsituationen og
mærke
levestandardforbedringer.
Venskabsforeningen kunne ved selvsyn få dette
bekræftet, den dens 8 mand store delegation
besøgte DDF Korea i oktober i år. Her sås bl.a. flere
biler i gaderne, flere nye tankstationer, mere
kollektiv bustrafik og flere cykler. Delegationen
kunne også fortælle om flere nye fabrikker eller
genopbyggede fabrikker omkring Pyongyang.
Formanden nævnte også den nye store Daean
Venskabsglasfabrik i byen Daean vest for
Pyongyang, som delegationen besøgte. Fabrikken
blev indviet i oktober 2005 som en gave fra Kina til
Korea i anledning af Koreas Arbejderpartis 60

Daean Venskabsglasfabrikken.

6-partsforhandlingerne og forholdet DDF KoreaUSA:
Formanden konstaterede, at der fortsat var
dødvande
i
6-partsforhandlingerne.
Den
fælleserklæring parterne indgik den 19. september
2005, og som var en sejr for DDF Korea, var ikke
blevet ført ud i livet. Ansvaret skal alene her
placeres hos USA, der kort efter fælleserklæringen
indførte finanssanktioner overfor DDF Korea stik
imod ånden i fælleserklæringen. Bl.a. lykkedes det
USA at presse Macao Delta Asia Bank at indefryse
24 mill. dollars, som tilhører DDF Koreas regering.
Dertil kommer fortsatte amerikansk ledede
krigsøvelser og oprustning i Sydkorea og
psykologisk krigsførelse imod DDF Korea bl.a. ved
betegnelser som ”ondskabsakseland” og ”tyranniets
forpost”, der kun skærper konfrontationen.
Endelig har Bush-administrationen udvist en meget
hård og helt uansvarlig linie over DDF Korea i
forbindelse
missiltesten
i
juli
og
atomprøvesprængningen i oktober 2006, hvor USA
i FN’s sikkerhedsråd var talsmand for meget hårde
sanktioner og militær blokade af DDF Korea med
fare for at ny Koreakrig kunne bryde ud.
DDF Korea internationalt:
Formanden fandt, at det var urimeligt at FN’s
Sikkerhedsråd
nu
har
vedtaget
to
sanktionsresolutioner overfor DDF Korea i
forbindelse med de to begivenheder i juli og
oktober. Han fandt, at DDF Korea dels er i sin gode
ret til at afprøve sine missiler (det gør USA og
andre vel også som led i det nationale forsvar) og
dels fandt han, at selv om målet er en atomvåbenfri
Koreahalvø, så havde det været nødvendigt for
DDF Korea at anskaffe sig et tilstrækkeligt
afskrækkende våben for at forhindre USA’s planer
om militære angreb på DDF Korea og om at styrte
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det socialistiske Korea. Det skal understreges, at
DDF Koreas regering har udtalt, at man aldrig
nogen sinde vil blive den første til at anvende dette
farlige våben. Samtidig fandt han, at der var
kommet en slags balance eller stabilitet i
forholdene, idet alle landene omkring DDF Korea i
forvejen har atomvåben: Kina, Rusland og de
amerikanske atomvåbenarsenaler i Sydkorea og
Japan.
Det skal tilføjes, at både Kina og Rusland har
tilkendegivet, at ikke vil borde skibe på vej til eller
fra DDF Korea for at tjekke om der sejles med
sanktionsramte varer.
Også forholdet til Japan er blevet anspændt i det
forgangne år. Den nye højreregering i Tokyo under
ledelse af Shinzo Abe har ført en hård linie ved bl.a.
et sejlladsforbud for alle nordkoreanske skibe til/fra
Japan og ved at kræve DDF Korea ud af 6partsforhandlinger, således at DDF Korea blot
skulle parere ordre fra de fem andre parter. Det har
provokeret DDF Koreas regering så meget, at den
modsat kræver Japan ud af forhandlingerne. Dertil
stor
nordkoreansk
vrede
over
tiltagende
undertrykkelse af det koreanske mindretal i Japan
og dennes organisation CHONGRYUN.
Pyongyangregeringen er også meget fortørnet over
at netop Japan, den tidligere besættelses- og
kolonimagt,
stod
som
forslagsstiller
til
Sikkerhedsrådet embargo i juli 06. Også forholdet
til EU er anstrengt efter, at EU i november 2006
stillede
et
forslag
om
udtalelse
om
menneskerettigheder i en underkommission under
FN’s generalforsamling.
Nord-Syd forholdet:
Formanden forklarede om Nord-Syd samarbejdet
og
implementeringen
af
Nord-Syd
Fælleserklæringen fra 2000, at denne proces fortsat
har været i gang om end med mange forhindringer
forårsaget
af
USA’s
meget
fjendtlige
Nordkoreapolitik og ønske om at styrte styret i
Pyongyang. DDF Korea er desuden meget utilfreds
med Sydkoreas meget aktive medvirken i de
fortsatte USA’s store militærøvelser i Sydkorea
vendt imod DDF Korea.
Om Sydkorea i øvrigt sagde formanden, at den
konservative USA-venlige opposition og militæret
håber på at vinde næste præsidentvalg. Med
gigantisk støtte fra USA kører oppositionen
aggressive kampagner imod Sydkoreas regering,
der kritiseres for at være for venlig og
samarbejdsvillig overfor DDF Korea. I Sydkorea er
der en stor folkelig modstand imod USA’s
indblanding i landets udenrigspolitik bl.a. at landet
presses til at sende tropper til Irak samt til snart at
indgå en frihandelsaftale med USA til stor skade
den lokale landbrugsproduktion. Også USA’s
dæmonisering af nordkoreanerne falder ikke i god
jord, idet almindelige mennesker i Sydkorea

betragter nordkoreanerne som deres landsmænd og
brødre og bakker op bag et langt større Nord-Syd
samarbejde og udveksling.
Venskabsforeningens aktiviteter
Formanden fandt, at det forløbne år generelt havde
været et godt år for foreningen. Den er blevet mere
kendt og der har også været en lille
nettomedlemsforøgelse. Dette til trods for SUF og
Enhedslistens Kbh.’s forsøg på at gøre foreningen
ikke-stueren ved udelukkelsen fra Socialistisk 1.
maj i København.
Foreningen er mere i medierne end før, bl.a. i en
række gratisaviser, i DR2, i Information og flere
gange i Folkets radio i København. Foreningen er
nærmest blevet bestormet af pressen i forbindelse
med missiltesten i juli 2006 og i endnu højere grad
lige efter atomprøvesprængningen i oktober 2006.
Bl.a. fremhævede formanden at bestyrelsesmedlem
Gert Poder havde gjort i godt stykke arbejde for
foreningen ved at deltage i en TV-duel i DR2
Deadline den 10. oktober 2006 med den
konservative Pia Chistmas Møller, hvor DDF
Koreas syn og foreningens synspunkter og budskab
meget tydeligt kom frem overfor en meget
fornærmet konservativ politiker.
Venskabsforeningen er også blevet mere kendt via
offentliggørelsen af dokumentarfilmen ”En
forening i modvind”. Filmen er lavet af instruktør
Christoffer
Dreyer,
der
har
fulgt
Venskabsforeningens arbejde meget tæt i perioden
november 2005 til november 2006 med støtte fra
Filminstituttet under projekt ”Boost the dox”.
Filmen blev offentliggjort ved en særlig forevisning
og reception i Filminstituttets Cinemateket i
København den 16. november 2006, hvor flere af
foreningens medlemmer var specielt inviteret.
Filmen vises også i DR2 i slutningen af januar
2007, og den kan også ses i biografen Vester Vov
Vov i København.
Igennem
året
har
foreningen
sendt
lykønskningshilsner til DDF Korea i anledning af
koreanske mærkedage. Foreningen har også
udsendt protestbreve til Japans regering om
undertrykkelsen af det koreanske mindretal i Japan
og et protestbrev over en amerikanske betalt
organiseret menneskerettighedskonference om
Nordkorea i Bruxelles i marts 2006. Bag
konferencen stod en stor pengetank, der har til
formål at ”udbrede demokrati på den amerikanske
måde” i hele verden.
Foreningen har afholdt 4 medlemsmøde i
København i løbet af året.
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er enighed om grundlag og hovedparoler.
Konsekvensen har været at en række andre partier
og organisation har fundet udelukkelsen så
utilfredsstillende, at de har trukket sig ud af
arrangementet. Det forventes, at foreningen heller
ikke i 2007 vil blive inviteret til Socialistisk 1. maj i
København samt at endnu færre organisationer vil
bakke op om arrangementet. Læs i øvrigt om sagen
i Korea Bulletin maj 2006.

Fra Venskabsforeningens travle bod hos årets K-Festival i
august 2006 i Nørrebroparken i København.

Udadvendte aktiviteter:
Om udadvendt aktiviteter fortalte formanden, at
foreningen som sædvanligt har været med i
København ved Verdensjulemarked i december
2005, til Rød 1. maj 2006 i Fælledparken, ved KFestival i Nørrebroparken i august 2006. Derudover
har foreningen deltaget med formanden som
oplægholder på et velbesøgt debatmøde om Korea
hos DKP Storkøbenhavn i november 2006.

Fra Venskabsforeningens udstillings- og salgsbord hos
Verdensjulemarked i København. Dog fra december 2006.

Videre sagde han, at det sikkert var kendt, at
foreningen i 2006 ikke var med hos Socialistisk 1.
maj på Blågårds Plads. Dette skyldes en ændret
indstilling fra SUF og Enhedslisten København, der
nu efter foreningens deltagelse i arrangementet i 15
år i træk og som medaktør på venstrefløjen i
Danmark i næsten 40 år, nu pludselig ikke længere
finder Venskabsforeningen for stueren. De to
organisation finder, at foreningen støtter et diktatur,
der intet har med socialisme at gøre. De to
organisationer har fremført en række uhyrlige
påstande om bl.a. ”sult som undertrykkelse”,
”homobenægtelse”, ”politiske a-våben”, ”alt går til
militæret”, ”persondyrkelse”, ”naturødelæggelser”
”internetforbud”, ”ikke-socialisme”, ”ikke-antiimperialisme”, ”socialismeforståelse uden rene og
ranke marcherende mænd”, ”venskabsforeningen
som efterplaprere og nikkedukker” o.s.v. Det er vi
naturligvis dybt uenige i, sagde formanden, der
beklagede at der ikke længere er plads til
foreningen i dette enhedsarbejde, hvor der i øvrigt

Korea Bulletin:
Formanden måtte konstatere, at det ikke var
lykkedes at udgive de 3 numre af bulletin, som der
var planlagt. Det blev til 2 numre – et i maj og et til
august. Hertil skal siges, at majnummeret til
gengæld blev en flot 20 siders udgave. Årsagen til
at målet på 3 numre ikke blev nået ligger i det store
arbejde med bulletinskrivning og redigering stort
alene ligger hos en person (formanden). Formanden
efterlyste i den forbindelse flere skribenter til Korea
Bulletin, og han fastholdt at foreningen stadig skal
have et mål på 3 numre årligt.
Bulletin er et vigtigt redskab til at give
medlemmerne et minimum af information om
situationen i Korea, og det fungerer sammen med
medlemsmøderne som en slags sammenhængskraft
for foreningen.
Venskabsdelegation:
Venskabsforeningen har i oktober 2006 den glæde
at kunne sende en gruppe på 8 medlemmer af sted
til Korea i næsten 2 uger. Formanden var leder af
delegationen. Flere af deltagerne var i Korea for
første gang. Under opholdet foretog DDF Korea sin
første atomprøvesprængning. Det gav anledning til
meget debat om denne sag og dens baggrund.
Generelt oplevede formanden rejsen som men stor
succes. Indtrykket fra rejsen var at det nu går
fremad med hensyn til levestandarden for den
almindelige befolkning om end langsomt.
Under delegationens ophold i Korea afleverede den
gaver som humanitær bistand til foreningens
venskabsbørnehave og landbrugskooperativ i
landsbyen Unha-ri i Onchon ved vestkysten ca. 100
km vest for hovedstaden. Gaverne var:
loftbelægning, computer, printer, DVD-afspiller,
stort TV til undervisningsbrug, et stort køleskab og
et apparat til rensning af drikkevand. Alt sammen
efter koreanerne eget ønske.

Udsnit af gaverne fra Nordkoreaindsamlingen til børnehaven i
Unha-ri.
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foreningen igen i februar 2007 ville kunne
overbringe humanitær bistand til Unha-ri i
forbindelse med formandens besøg i Korea i
anledning af aktiviteterne i anledning af kammerat
Kim Jong Il 65-års fødselsdag.

Gaveoverrækkelse til børnehaven i Unha-ri i oktober 2006. Her
ses Venskabsforeningens formand Anders Kristensen og
børnehavens leder O Yong Sin.

Bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen har skrevet
en artikel om rejsen til DKP blad SKUB. Det er
aftalt at denne artikel også bringes i næste nummer
af Korea Bulletin.

Venskabsforeningens delegation foran de blå barakker i
Panmunjom i oktober 2006. Halvdelen af barakkerne ligger
inde i Sydkorea.

NordkoreaIndsamlingen:
Formanden kunne konstatere, at foreningens
humanitære indsamling til DDF Korea har været en
succes. Foreningen har igen i år været i stand til at
donere flotte gaver til venskabslandsbyen Unha-ri,
som folkene der har udtrykt meget stor
taknemmelighed overfor. Formanden benyttede
lejligheden til at viderebringe denne tak til
medlemmerne og han rettede også på bestyrelsens
vegne et stor tak til de mange medlemmer, der
regelmæssigt støtter Nordkoreaindsamlingen med
pengebidrag. Formanden håbede at alle bidragydere
læser referat fra generalforsamlingen, idet der for at
spare porto ikke udsendes takkebreve. Vigtigt var
det for ham også at få understreget, at alle de
indsamlede midler går ubeskåret til Korea. Al
administration af indsamlingen foregår ved frivillig
arbejdskraft og udgifter til porto, papir o.l. dækkes
af Venskabsforeningen.
Formanden kunne konstatere, at der trods
tømningen af bankkontoen til gaverne i oktober
2006 allerede var kommet så meget ind at

Hjemmesiden:
Foreningens hjemmeside er blevet mere brugbar
selvom den fortsat har et meget beskedent format.
Nu ligger de sidste 3 års Korea Bulletin på siden og
alle foreningens udtalelser, pressemeddelelser,
indsamlingsresultater m.v. bringes løbende på
hjemmesiden takket være foreningens altid hurtige
hjemmesidemedhjælper.
En anden styrke ved foreningens hjemmeside er
dens
25
gode
links
til
udenlandske
Koreahjemmesider.

Forsiden på Venskabsforeningen
hjemmeside www.dk-korea.dk

Danmark-DDF

Koreas

Samarbejde med andre i Danmark:
Formanden konstaterede, at Venskabsforeningen
trods problemer med udelukkelse fra Socialistisk 1.
maj, havde et godt samarbejde med både det
nystiftede Kommunistisk Parti, DKP og KPID.
DKP har meldt sig ind kollektivt i
venskabsforeningen og der var også en forventning
om, at det nystiftede KP ville tage tråden op efter
DKP-ml, der indtil sin nedlæggelse i årevis var
kollektivt medlem. Dagbladet Arbejderen og i
stigende grad bladet SKUB bringer ofte enten
foreningens erklæringer eller synspunkter om Korea
på linie med foreningen. Det er meget glædeligt.
Selvom kontakten til KPID ikke er så tæt, som de to
øvrige partier er foreningen glad for samarbejdet
omkring foreningens deltagelse i den årlige KFestival.
Også samarbejdet med Dansk-Cubansk Forening er
intakt
med
bl.a.
med
afholdelse
af
Verdensjulemarkedet på Nørrebro i København.
Foreningen havde for et år siden også til hensigt at
deltage i Danmarks Sociale Forum i februar 2006
og Fredsfestival i maj i København SV. Dette måtte
vi desværre afstå fra på grund af manglende
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ressourcer grundet alle de andre aktiviteter. Dog
havde repræsentanter for bestyrelse aflagt besøg
hos Fredsfestivalen i maj i Karens Minde i Kongens
Enghave i København. Det arrangement havde
virket overkommeligt, og der er derfor stemning for
at deltage i 2007, hvis arrangementet gennemføres.
Samarbejdet med Korea.
Der er fortsat et godt og tæt samarbejde mellem
foreningens søsterorganisation i Korea –
Venskabsforeningen Korea-Danmark – og den
tilhørende Koreansk Komite For Kulturelle
Forbindelser med udlandet (i daglig tale
Kulturkomiteen), hvor kommunikation nu fungerer
hurtigt og effektivt via elektronisk mail. Formanden
overbragte en hilsen fra Ryu Sung Rim, der nu er
blevet formand for Venskabsforeningen KoreaDanmark.

Kulturkomiteens hovedindgang i Pyongyang. Her har
foreningens søsterorganisation Korea-Denmark Friendship
Society til huse.

Også samarbejdet med ambassaden i Stockholm er
tæt. Venskabsforeningen tidligere kontaktperson
Choe Il Gwang er rejst hjem til Korea og er blevet
erstattet midlertidigt af ambassaderåd Kim Su
Yong. Indenfor kort vil en ny kontaktperson til
Venskabsforeningen blive stationeret i Stockholm
ambassaden – nemlig ambassaderåd Kim Chol Guk.
Venskabsforeningen har besøgt ambassaden i
Stockholm med 4 medlemmer i april 2006 i
forbindelse med fejringen af præsident Kim Il
Sungs
fødselsdag.
En
fælles
nordisk
solidaritetshilsen til Korea blev vedtaget af alle
tilstedeværende fra nordiske venskabsforeninger,
politiske partier og en række Juche-studiegrupper.
Øvrig udland:
Venskabsforeningen har også et tæt samarbejde
med CILRECO i Paris. Formanden er medlem af
CILRECOs bestyrelse og deltog som sædvanligt i
komiteens årsmøde i Bruxelles i marts 2006. I
modsætning til tidligere afholdes årsmøderne nu i
Bruxelles idet CILRECO nye sekretær Cathrine
Dijon bor der og er i øvrigt meget aktiv i den
belgiske venskabs- og solidaritetsorganisation
Korea Is One.

Også samarbejdet i den nordiske komite er intakt
selvom det ikke er blevet til noget med hensyn til
afholdelse af nordisk møde i 2006. Stockholm har
været på tale som næste værtssted. Der arbejdes på
at det sker i 2007.
Fremtidige aktiviteter og mål:
Formanden fremlagde kort i stikordsform følgende
- Markerede sædvanlige koreanske mærkedage med
bl.a. medlemsmøder og hilsner.
- Medlemsmøde eller offentligt møde med
præsentation af Christoffers nye film.
- Forberede 40-års jubilæum i 2008. Måske med
besøg fra Korea. Udgive specialbulletin med indlæg
fra en perlerække af Koreakendere er blot nogle af
ideerne. Koreansk kulturuge i oktober 2008 måske i
Verdenskulturcentret på Nørrebro. Udgivelse af
faktabog om Nordkorea f.eks. 100 spørgsmål om
Korea eller lignende.
- 1. maj, K-Festival og Verdensjulemarked.
- Fredsfestival i maj 2007.
Måske Danmarks Sociale Forum. i september
2007.
- Fastholde 3 bulletin, men gerne større mellem 1220 sider. Flere skribenter.
- Fortsætte indsamlingen.
- Delegation i februar og efteråret 2007.
- Overveje medlemshvervekampagne.
- Bruge flere medier inkl. Folkets Radio. Men gerne
større. Flere pressemeddelelser. Protest over DR2
kommende programserie Det Røde Kapel.
- Nye kontaktflader politisk til
ungdomsorganisationer og Folketing.
Mål:
Konkrete mål 2007:
- Fastholde samarbejde med nuværende politiske
partier og organisationer og gerne udvide dette
samarbejde.
- 10 nye enkeltmedlemmer og 2 nye kollektive.
- Indsamle mindst 10.000 kr. fra september 2006 til
august 2007.
- Forbedre bulletin indholdsmæssigt og fastholde
mindst 3 numre årligt gerne udvidet. Flere
skribenter.
- Sende mindst en venskabsdelegation af sted til
- Udvide hjemmesiden.
Henning Jakobsen oplyste, at dokumentarfilmen om
os ”En forening modvind” vil blive vist igen i
Cinemateket den 13. december på grund af den
store interesse der har været for den. I øvrigt fandt
han, at filmen kunne vises på det kommende
Danmarks Sociale Forum i september 2007 som en
slags workshop med efterfølgende debat. En
workshop foreningen skulle stå for. Med hensyn til
1. maj 2007 havde Henning ikke kendskab til noget
nyt omkring Socialistisk 1. maj på Blågårds Plads,
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men han kunne ikke forestille sig at SUF og EL
Kbh. havde skiftet holdning til venskabsforeningens
deltagelse.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt
godkendt.

3. Regnskab:
Kasserer Ulla Nørgaard Pedersen fremlagde det
revisorgodkendte årsregnskab. Regnskabet blev
godkendt enstemmigt.

4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremlagde et forslag til en resolution
om situationen i Korea under titlen D.D.F. Korea
har ret til effektivt forsvar.
Resolutionen blev med små ændringer enstemmigt
vedtaget. Bringes som bilag til dette referat.
Der var ikke flere forslag.

5. Valg af bestyrelse:
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede. Alle blev
genvalgt.
På et efterfølgende bestyrelsesmøde den 16.
december 2006 konstituerede bestyrelsen sig
således:
Formand og redaktør: Anders Kristensen. Sekretær:
Jan Wørmer. Kasserer: Ulla Nørgaard Pedersen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Jakobsen,
Mette Laurendz, Gert Poder, Joan Korsgaard og
Karsten Senik.

6. Valg af revisorer:
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som
revisorer.

7. Eventuelt:
Der var intet til dette punkt på dagsordenen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen
takkede for god ro og orden.

og

Resolution:
DDF KOREA HAR RET TIL ET
EFFEKTIVT FORSVAR
Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske
Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige
generalforsamling. Generalforsamlingen har enstemmigt
vedtaget denne resolution:
I den sidste månedstid har der været mange højtlydende,
men
hule
protester,
over
DDF
Koreas
atomprøvesprængning i sidste måned. Protesterne er især
kommet fra USA og USA-venlige regeringer og den
vestlige presse, der aldrig kunne drømme om at kritisere,
at USA i årtier har truet Nordkorea med netop
atomvåbenangreb. Det er med den største beklagelse, at

vi konstaterer, at det har været nødvendigt for DDF
Korea at foretage en prøvesprængning for dermed at
blive det 9. medlem af verdens atomklub. Imidlertid har
DDF Korea ikke haft andre muligheder. USA har i årtier
truet DDF Korea med atomangreb og ”regimeskifte”.
Alle DDF Koreas gentagne forslag om en fredsaftale
som erstatning for våbenhvileaftalen fra Koreakrigens
afslutning i 1953, og om en ikke-angrebspagt og
normalisering af forbindelserne mellem de to lande, er
blevet mødt med total afvisning og ignorering fra
Bushregeringen. Bushregeringen har i stedet fortsat sine
krigstrusler, blokade, psykologisk krig og afpresning
mod DDF Korea. Det er derfor DDF Korea har været
nødsaget til at anvende sin ret til at udvikle et effektivt
og afskrækkende forsvar, der kan holde et angreb fra
USA borte. Det er påfaldende, at USA’s regering og dens
venner protesterer så kraftigt over DDF Koreas
selvforsvarskridt, når USA i årtier har opretholdt
stationering af både taktiske og strategiske atomvåben i
Sydkorea. Våben der indgår i krigsøvelserne vendt imod
det nordlige Korea, som USA tilbagevendende afholder i
Sydkorea og farvandene omkring Koreahalvøen.
Det er samtidig med beklagelse vi konstaterer, at USA
har fået FN’s Sikkerhedsråd til at vedtage
samhandelssanktioner, der kun skærper konflikten i
Korea.
Der er ikke brug for yderligere konfrontation og
krigsfare i Korea, men for en fredelig dialog. Derfor
støtter vi genoptagelsen af 6-partsforhandlingerne i
Beijing, som USA har blokeret for siden september
2005. Målet for disse forhandlinger er bl.a. et
atomvåbenfrit Korea – både i Nord og Syd. Og midlet er
ikke, at USA dikterer udviklingen i Korea, men at der
sker en samtidig skridt-for-skridt afvikling af
atomvåbenprogrammerne, mens der gives DDF Korea
sikkerheds- og suverænitetsgaranti og garanti for
normalisering af forbindelserne mellem DDF Korea og
USA og Japan. Dertil kommer gennemførelse af
energistøtte til DDF Korea og opfyldelse af de øvrige
punkter, der blev vedtaget ved de sidste 6partsforhandlinger i september 2005.
DDF Korea har stillet som betingelse for genoptagelse af
6-partsforhandlingerne og bilaterale samtaler med USA,
at USA ophæver de finansielle sanktioner, som man
indførte i november 2005. De blev indført stik imod
ånden i 19. september 2005-fælleserklæringen fra 6partsforhandlingerne. Disse sanktioner i form af bl.a.
indefrysninger af nordkoreanske tilgodehavender i
udenlandske banker har været den anstødssten, der indtil
nu har stoppet for 6-partsforhandlingernes genoptagelse.
Det er de rene ganster-metoder med tvang og afpresning,
som Bush-regeringen benytter imod det socialistiske
DDF Korea. Det tager vi på det skarpeste afstand fra.
Vi støtter DDF Koreas rimelige krav og
forhåndsbetingelse.
Vi udtrykker vores stærke håb om, at dialog, fred og
afrustning vil sejre i Korea.

København, den 29. november 2006
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TV-ANMELDELSE:

DET RØDE KAPEL
GIVER DÅRLIG
SMAG I MUNDEN
Anmeldelse af DR2’s ”Det Røde Kapel”,
der blev sendt i 4 afsnit i december
2006.
Af Ulla Nørgaard Pedersen.

Journalist Mads Brügger drager til Nordkorea i juni
2006 med de 2 komikere Jacob Nossel og Simon
Jul Jørgensen.
De udgiver sig for at være en teatertrup, ”Det Røde
Kapel”, som skal give en forestilling i landet.
Truppen giver udtryk for, at de støtter Nordkorea,
men det egentlige formål er at vise det
nordkoreanske samfund som undertrykkende og
umenneskeligt.
Til det formål manipulerer og udnytter Mads
Brügger ikke bare de koreanere, han møder i landet,
men også sine medspillende danske koreanere. Ikke
mindst den kun 18-årige Jacob Nossel.
Inden afrejsen har truppen forberedt sig. Mads
Brügger har sat sig ind i emner og spørgsmål, som
har stor betydning for koreanerne. Truppen har
også sammensat et show, og de har øvet sig lidt på
nogle af numrene. Til stor morskab, i hvert fald for
dem selv, har de endda øvet sketchen ”fru
Christoff” med de originale skuespillere.
Dobbeltspillet og manipulation.
I Korea bliver det alvor.
Truppen bliver vist rundt. De besøger skoler og
institutioner, De er med i en demonstration, og de
tilbringer en dag ved den demilitariserede zone mod
Sydkorea. Overalt hvor de kommer frem, modtages
de med stor varme og respekt. Ja nogen gange med
en begejstring, som ligner den Frederik og Mary
møder, når de besøger provinsen.
De møder et hav af mennesker, og nogen kommer
de tættere på. Det gælder især fru Pak og de andre
værter, som guider og tolker for dem undervejs.
Her kommer Mads Brüggers evner virkelig til
udfoldelse. Han er eminent, når han f.eks. taler om
et genforenet Korea, og når han udtrykker respekt
for afdøde præsident Kim Il Sung.
Han gør det så overbevisende, så fru Pak og de
andre bliver dybt bevæget.
Der er ingen tvivl om, at de koreanske værter, og
især fru Pak, personligt kommer til at sætte stor pris
på de 3.

”De slå sådan nogen som dig ihjel.”
Manipulationen og udnyttelsen afspejles gennem
Jacob Nossel.
”Har du slet ingen skrupler Mads Brügger”, spørger
han. ”Overhovedet ikke”, er svaret.
Helt så nemt, er det ikke for Jacob Nossel.
”Nordkorea ikke bare er noget gøgemøg, siger han.
”Der er så mange lag, og det er svært at sige, hvem
der er den egentlige skurk.” Et så nuanceret
synspunkt slipper han ikke godt fra. ”De slår folk
ihjel”, siger Mads Brügger. Jacob Nossel er
alligevel tøvende, men så kommer trumfen. ”De
slår sådan nogen som dig ihjel”.
Efterhånden får Jacob Nossel lært, hvordan trioens
handlinger kan retfærdiggøres, og hvordan
dobbeltspillet klares.
”Man kan ikke undgå at blive berørt, når man er
omgivet af otte voksne, der græder”, siger han.
”Men så skal man huske på, at vi er over dem. De
er 10 gange mere handicappede oppe i deres
hoveder. Det skal man huske på, når vi lyver dem
lige op i hovedet. Jeg kan ikke lide det. Men ellers
ville vi blive smidt ud, og så kunne vi ikke fortælle
den her historie.”
Hvad er det så for en historie, man vil fortælle?
Øjensynligt vil man bl.a. fortælle, at handicappede
mennesker ikke er accepterede i det nordkoreanske
samfund.
Det bliver så ”bevist” ved at den koreanske
instruktør korrigerer truppens show, sådan at
publikum ikke opdager Jacob Nossels handicap.
For mig at se, er der nu ikke noget mærkeligt i, at
showet bliver rettet til. Det er et usandsynligt
elendigt show, man kommer med. I de indledende
smagsprøver, består showet hovedsageligt af
prutten, råben og skrigen, garneret af amatøragtig
tryllekunst, guitarspil, stepdans og fru Christoff
sketchen, iblandet små Piet Hein vers, á lá ”Lille
kat på vejen ….”
Intet under, at den koreanske instruktør synes
publikum fortjener bedre. Men han ved jo heller
ikke, at nordkoreanerne ligger 10 gange under
Mads Brügger og kompagni.
I øvrigt er det meget svært at få øje på nogen
afstandstagen til Jacob Nossel som handicappet.
Tværtimod virker det som om han er den der
kommer tættest på de koreanske værter. Måske
fornemmer disse ”undermennesker” alligevel, at
han er den i trioen, som er mindst handicappet – at
han har sit intellekt, og sin sjæl og hæderlighed i
behold.
Ulla Nørgaard Pedersen er bestyrelsesmedlem i
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea.
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PROTEST IMOD DR2
Venskabsforeningen
Danmark-DDF
Korea sendt den 24. december 2006 et
åbent brev til DR2 som protest imod
DR2’s
åbenlyse
deltagelse
i
Bushregeringens
hetzog
dæmoniseringskampagne imod DDF
Korea ved visningen af serien ”Det
Røde Kapel”. Korea Bulletin bringer her
det åbne brev:
København, den 24. december 2006
Til DR2
Programredaktionen
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C

Vi må på det skarpeste tage afstand fra, at DR2 med
disse programmer deltager i en dæmonisering af
Nordkorea – helt på linie med Bushregeringen
hetzkampagne imod det socialistiske Korea.
Bushregeringen har siden 2002 udråbt Nordkorea til
et ”ondskabsland”. Den har en stærk interesse i at
presse og besejre Nordkorea, og de andre, der
betegnes som onde. Dæmonisering og skabelse af
fjendebilleder har i sidste ende til formål at
legalisere udslettelsen af det nordkoreanske
samfund.
Nordkorea kritiseres for at være verdens mest
lukkede land. Ikke desto mindre har koreanerne her
vist sig gæstfrie og imødekommende. Tillid er
svigtet, og man kan ikke bebrejde koreanerne i, at
de endnu engang er blevet bekræftet i, at
omverdenen ikke vil dem noget godt. DR2’s
program er derfor dybt beklagelig og kan kun
medvirke til lukning af flere døre.

Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske
Folkerepublik Korea har med den største beklagelse
konstateret, at DR2 for tiden udsender et TVprogram ved navnet ”Det Røde Kapel”. Normalt
ville vi ikke have nogen mening om DR2’s
programmer, hvis det ikke lige var fordi
programmet åbenlyst har til formål at bidrage til at
skabe et fjendebillede af Nordkorea.

Vi må forvente, at DR2 ikke fremover lader sig
hægte på Bushregeringens psykologiske krig imod
Nordkorea, og i stedet holder sig til alsidig og
saglig information om Korea.

Som indledning til hvert afsnit af programmerne ses
en rulletekst med en række udokumenterede
påstande, som f.eks. at sult benyttes som
magtmiddel, at der sker undertrykkelse af
anderledes tænkende og handicappede og om
fangelejre i Nordkorea. Den samme smøre gentages
som indledning til hvert afsnit. Så er seerne
kommer i den ”rette stemning.”, og ved hvad de
skal mene.

- Atomtesten virkede - fortsat fra side 2 -

Samtidig bedrages de koreanske værter af den
falske ”teatertrup” Det Røde Kapel. Både på det
følelsesmæssige plan, og fordi teatertruppen giver
sig ud for at støtte Nordkorea. At truppen bliver
meget varmt modtaget af de nordkoreanske værter
sætter ikke mediebossen Mads Brügger i noget
moralsk dilemma. Han har overhovedet ingen
skrupler. For ham er Nordkorea et ondt og
bedragerisk samfund, hvilket derfor retfærdiggør
”teatertruppens” bedrag. Sikken en moral.
Man vil undersøge smilets vilkår i det socialistiske
Nordkorea. Der gør man ved et show, der for en
stor del består af ligegyldige talentløse platheder
som pruttepude, hyl og skrig. De koreanske værter
forstår naturligvis slet ikke komikken. Alligevel
optræder de yderst imødekommende og høfligt, og
de søger hele tiden at få et godt samarbejde i stand.

Med venlig hilsen
Anders Kristensen
formand

Siden bortfaldet af USSR i 90’erne har USAimperialismen haft den verdensstrategi, at den som
eneste supermagt skal have en verdensdækkende
magt og indflydelse. Regimer, der stod i vejen for
denne strategi skulle styrtes og ”demokratiseres”
efter ”American way of life-modellen. Regimer, der
ikke lod sig styrte, skulle i det mindste gøres svage
og søges splittet internt og i forhold til dets naboer
og omverdenen.
Baggrunden for USA’s kovending i Korea skyldes
dels at denne strategi ikke rigtigt vil lykkes overfor
DDF Korea og fordi Bushregeringen sidder i
problemer til halsen både hjemme i Kongressen og i
forhold til katastrofen i Irak samt udviklingen i
Afghanistan, Iran og Mellemøsten.
Alligevel leger USA med ilden ved 14 dage efter
sekspartsaftalens indgåelse at iværksætte aggressive
krigsøvelser i Sydkorea og ved at trække frigivelse
af indefrosne nordkoreanske penge ud i 2 måneder.
Derfor må alle venner af det koreanske folk må

stå sammen om kravet om, at USA nu skal leve
op til forpligtelserne i sekspartsaftalen fra
Beijing. Så kommer vi både til at opleve et
atomvåbenfrit Korea uden fremmede tropper og
sikkerhed og økonomisk fremgang for Den
Demokratiske Folkerepublik Korea.
Anders Kristensen, redaktør
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Filmanmeldelse:

hvor de holder pause på fabrikken, som de vigtigere
scener i filmen.
Efter filmen blev færdigt produceret, rejste Pieter
Fleury tilbage til Pyongyang, for at vise filmen for
dem der arbejdede på fabrikken, for at høre deres
mening om filmen. De mener, at filmens
beskrivelse af arbejdsdagen er realistisk beskrevet i
filmen.
Filmen kan købes som DVD på bl.a. Amazon for
omkring 26$
Jóannes á Stykki
Annonce:

A DAY IN THE LIFE
Instruktion: Pieter Fleury
Produktionsår:

2004

Den hollandske instruktør Pieter Fleury har begået
en
dokumentarfilm
om en Nordkoreansk familie. Han har i lighed med
Mads Brüggers røde kapel undersøgt smilets vilkår
i Nordkorea. Men i modsætning til Det Røde kapel
har han ikke en dagsorden om at nedgøre og
latterliggøre nordkoreanerne, men at vise den
virkelighed, han ser og får lov til at vise.
I filmen følger vi en dag den nordkoreanske familie
Hongs liv, og man får således bl.a. indblik en
arbejdsdag på en fabrik, der producerer jakker,
undervisning i på en skole eller universitet, med en
scene fra en engelsktime, som er filmens bedste
scene efter min mening.
Der er ingen fortællerstemme i filmen, som
fortæller om hvad man ser eller hvad man skal
mene om det man ser. Og det er udmærket. Men det
betyder ikke at Pieter Fleury er ukritisk, men
kritikken ligger i underlægningsmusikken.
Arbejdet og dermed arbejdsforholdene er et af de
centrale elementer i menneskers liv. Og at få det
belyst giver et for almindelige mennesker vigtigt
indblik i forholdene i et land. Man ser hvordan
problemerne med strømforsyningen forsinker
arbejdet og delvist hvordan produktionen bliver
styret. Man ser de arbejdende på fabrikken holde
pause og hygge sig med et spil.
Peter Fleury fortæller i et interview på ekstra
materialet, at han gerne fortælle en anden historie
om Nordkorea end de historier som man hører i den
borgerlige presse om Nordkorea. Derfor var det
vigtigt for ham at vise, at Nordkoreanere også kan
slappe af og nyde livet som han formulerer det. Han
fremhæver scenen med engelsktimen og scenen

Læs Dagbladet Arbejderen
Danmarks røde dagblad
Prøveabonnement 6 uger for 200 kr.
eller 6 måneder for 500 kr.
Ring 35 35 17 87 eller bestil på
www.arbejderen.dk
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Ny dokumentarfilm:

Ny bog:

EN FORENING I MODVIND

HVORDAN KAN MAN
VÆRE NORDKOREANER?

I november 2006 havde en ny dokumentarfilm
om Venskabsforeningen Danmark-Den
Demokratiske Folkerepublik Korea premiere på
Copenhagen International Documentary Film
Festival cph:dox

Fra filmen: En forening i modvind.

Baggrunden for filmens tilblivelse er, at Det Danske
Filminstitut/Filmværkstedet i sommeren 2005 udskrev en
konkurrence for en ny, ung, politisk engageret
dokumentarfilm. Det blev bl.a. til den unge instruktør
Christoffer Dreyers film En forening i modvind. Filmen
blev vist i serien Boost The Dox.
Kan man have et kolonihavehus og samtidig støtte et
regime i Nordkorea?” Således skriver Filminstituttet i en
lancering af filmen i november 2006.
Instruktør
Christoffer
Dreyer
har
fulgt
Venskabsforeningens aktiviteter tæt i perioden november
2005 og et helt år frem. Blandt andet har instruktøren
været med på rejse i Nordkorea og filmet der i oktober
2006. Filmen giver et indblik i de mange problemer og
vanskeligheder foreningen møder i det utrættelige
arbejde for venskab og solidaritet med Korea.
Vanskeligheder især forårsaget af strømmen af løgne om
Nordkorea skabt af primært USA-imperialismen og som
foreningen arbejder med at imødegå. Foreningen har i
næsten 40 år har været en del af venstrefløjen i Danmark.
I filmen opleves hvordan modstanden nu også kommer
fra en del af denne venstrefløj selv. Enhedslisten
København
og
SUF
finder
ikke
længere
Venskabsforeningen er stueren, hvorfor foreningen ikke
længere kan være med på Socialistisk 1. maj på Blågårds
Plads i København fra 2006. Men foreningen lader sig
ikke slå ud af manglende forståelse for hvad international
solidaritet og anti-imperialistisk kamp er. Foreningen
kæmper videre og støttes stadig af mange gode kræfter
på venstrefløjen. Filmen varer 40 minutter, og har været
bragt i DR2 i januar 2007.
Filminstituttet/Filmværkstedet er for tiden i gang med at
søge at få filmen vist på flere udenlandske filmfestivaler.
Filmen har derfor fået engelske undertekster.
Hvis du er interesseret i at stifte bekendtskab med filmen
kan du henvende dig til Venskabsforeningen dk-

korea@inform.dk

Forfatter: Robert Charvin, professor i jura,
politisk videnskab og økonomi ved NiceSophia Antipolis Universitetet. Charvin er
også ærespræsident for CILRECO.
Bogens forfatter kommer med et nyt syn på
Korea
gennem
sine
analyser
og
refleksioner over Koreaspørgsmålet og
kampen for en uafhængig og fredelig
genforening af Korea.
Bogen er udgivet af det franske forlag Losange I
samarbejde med CILRECO (Den Internationale
Forbindelseskomite For Genforening og Fred I Korea).
Bogen kan betragtes som en slags manual for
journalister, politikere og NGO’ere og andre, der matte
ønske at være I besiddelse af afbalanceret og objektiv
information om Korea og ikke kun vælge at bruge
amerikanske og vestlige udlægning af situationen i
Korea. I bogen inviterer forfatteren os til at se tilbage på
den koreanske nations flere tusindårige historie med
nærmest permanente kampe for uafhængighed og kampe
imod fremmed overherredømme fra magtfulde
nabolande. Og samtidig afslører han den koreanske
nations civilisation og kulturarv sammenholdt med den
moderne historie karakteriseret af en tragisk periode af
deling og konflikt i landet. I bogen foreslår Robert
Charvin, at man ud fra en ny synsvinkel undersøger
baggrunden for og hvilke forbrydelser, der ligger bag ved
landets deling, konsekvenserne og endelig retter blikket
mod det socialistiske samfundssystem, der er op trods alt
er opbygget i Nordkorea. Bogen tilbageviser ligeledes en
lang række udsagn og myter fra især amerikanske
“analyser” fremført af en række Korea”eksperter”, der
følger det der forventes at være den politisk stuerene og
korrekte mening. Desværre er Robert Charvins bog
foreløbigt kun udkommet på fransk, men i løbet af kort
tid vil den også udkomme på engelsk.
Bogen har 150 sider. ISBN 2-84295-124-7. Bogen koster
15€ + porto. Den kan fås hos CILRECO. Bestilling kan
foretages på e-mail: guy@cilreco.com eller via 00 33 1
46 62 07 98 eller hos Venskabsforeningen DK-DDFK.
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NYE MARKEDSHALLER
I PYONGYANG
Selvom man i DDF Korea holder fast i
den socialistiske opbygning, har man
fundet det hensigtsmæssigt at bygge
nye markedshaller i alle bydele i
Pyongyang og andre storbyer i landet.
Det
sker
for
at
forbedre
bybefolkningens
levestandard
og
afhjælpe mangelsituationen, der stadig
findes. Om end den gradvis er på retur.
Af Anders Kristensen

Indenfor i Tongilbydelens Markedshaller. Der er trængsel.

I dag findes en stor markedshal i hver bydel i
Pyongyang og andre storbyer. Lokale markeder har
i årevis eksisteret på landet med især handel med
landbrugsprodukter, der stammer fra private
jordlodder hos bønderne i kooperativfarmene og
statsfarmene.
Siden 2002 har staten dog blandet sig i de lokale
markedet ved at gøre dem officielle og reguleret og
kontrolleret af de lokale amtslige myndigheder.
Samtidig er de lokale markeder udvidet til også at
omfatte ikke-føde varer. Som noget nyt blev der for
3-4 år siden indført markedshaller i de store byer
som Pyongyang, Kaesong, Nampo m.fl.
Venskabsforeningens delegation besøgte i oktober
2006 de store markedshaller i Tongilbydelen i
Pyongyang. Under besøget forklarede Ryu Sung
Rim fra Kulturkomiteen, at der er tale om et
supplement til de statslige butikker med centralt
fastsatte lave priser. I det socialistiske DDF Korea
er stadig det stadig staten der står for fordeling og
salg af langt hovedparten af de daglige
fornødenheder
som
fødevarer
og
andre
forbrugsvarer. Men på grund af krisen efter
omvæltningerne i samhandel med tidligere USSR
og Østeuropa, naturkatastroferne i 1990’erne og den
imperialistiske blokade, er der stadig en stor mangel
på mange af disse varer hos befolkningen.
Fødevarerne i markedshallerne stammer fra private
jordlodder eller produktion der er til overs efter
levering af de statsligt fastsatte kvoter indenfor

Tongil Markedshallerne set på afstand

landbrug og fiskeri. I Tongil besøgte delegationen 3
sammenhængende haller. Der var stor trængsel i
hallerne. Den ene hal havde udelukkende fødevarer.
Ryu forklarede, at sælgerne her kommer fra
landbrugskooperativer i omegnen af Pyongyang og
fiskere fra øst- eller vestkysten samt fra
fiskeopdræt. De er i princippet private sælgere, men
priserne er kun markedsbestemte indenfor statsligt
fastsatte
og
kontrollerede
mindsteog
maksimumpriser, således at alle har mulighed for at
købe varerne til overkommelige priser. I de øvrige
to haller så delegation hvad man bredt kan kalde
non-food varer: tøj, værktøj, fodtøj, køkkenudstyr,
o.s.v. Flere varer stammede først og fremmest fra
Korea, men også flere fra Kina og Rusland.
Sælgerne i non-food afdelingerne er alle ansatte af
det kommunale selskab, der driver hallerne. Også
non-food sælges til en reguleret ”markedspris”. Alle
non-food varerne er indkøbt af statslige
indkøbsselskaber til det kommunale selskab bag
markedshallerne.
Det kommunale selskab, der driver markedshallerne
i Pyongyang holder ikke kun øje med at de
gældende prisgrænser overholdes, men også med
varernes kvalitet, hygiejne og arbejdsmiljøet for
sælgerne i hallerne. Markedshallerne har
åbningstider til hen på aftenen på hverdage, således
at alle kan nå at handle efter arbejdstid på vej hjem
fra arbejde.

Nyopført markedshal i det centrale Pyongyang
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