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NU MÅ DET VÆRE NOK:

DDF KOREA HAR RET TIL AT FORSVARE SIN
SUVERÆNITET OG UAFHÆNGIGHED OG
FORTSÆTTE DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING

Opbygning i Nordkorea er i fuld gang. Målet er igen at være en socialistisk industristat i 2012,
hvor afdøde præsident KIM IL SUNG’s 100 års fødselsdag skal fejres. Billeder viser minearbejdere
i Sunchon og bygningsarbejdere i gang med byggeri i Mansudaegaden i Pyongyang.
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Udtalelse fra Venskabsforeningen:

STOP TRUSLERNE
IMOD DDF KOREA
Det er i dag 9 år siden Nord- og Sydkoreas ledere
havde første topmøde og underskrev 15. juni NordSyd Fælleserklæringen. Der er desværre ikke meget
at fejre. Det var ganske vist starten på en lovende
periode i Koreas historie i retning af samarbejde og
forsoning. Men den periode blev brat afsluttet i
2008, da Sydkoreas nuværende konservative
præsident Lee Myong Bak kom til magten. Med
støtte fra USA kvittede han Nord-Syd
Fællesaftalerne og genindførte den kolde krig i
Korea. Konfrontation erstattede den koreanske
forsoning og samarbejde. Lee-styret ønsker
genforening af Korea, men reelt kun efter
Tysklandsmodellen.
Man
taler
om
et
”regimeskifte”. Det vil sige betingelsesløs
nordkoreansk overgivelse og indlemmelse i det
kapitalistiske Sydkorea, der huser amerikansk
militær bastion med 37.000 permanent stationerede
soldater og over 1000 atomvåben. Samtidig truer
Lee-styret sammen med atommagten USA
Nordkorea
med
”forebyggende
taktiske
kernevåbenangreb”, og Lee-styret leger med ilden
ved at afholde tilbagevendende meget aggressive
fælles amerikansk-sydkoreanske krigsøvelser vendt
imod Nordkorea. Det skete senest i marts 2009.
På samme tid har vi set USA, Japan og Sydkorea
fører an i en international politisk og medie
hetzkampagne imod Nordkorea, der i april og
senest den 12. juni 2009 førte til, at FN’s
Sikkerhedsråd vedtog yderligere sanktioner imod
Nordkorea, og gav grønt lys for kontrol af al
nordkoreansk fragt overalt i verden.
Påskuddet for vedtagelsen af Sikkerhedsrådets
seneste resolution nr. 1874 var DDF Koreas anden
underjordiske atomprøvesprængning den 25. maj
2009 samt nogle nordkoreanske missiltest i
koreansk farvand. Man påstår, at DDF Korea er et
meget farligt land, der truer sikkerheden i
Nordøstasien.
Men kendsgerningerne er, at DDF Korea føler sin
selvstændighed truet og militært og økonomisk
presset af USA, der har ført an i en 60 år lang
blokade imod DDF Korea. DDF Korea ønsker ikke
at overgive sig og underlægge sig USA’s
overherredømme. DDF Korea har naturligvis ret til
at afprøve og udvikle sit nødvendige og
tilstrækkeligt afskrækkende forsvar.
DDF Korea udgør ikke en militær trussel imod sine
naboer. Til sammenligning har Sydkorea et
forsvarsbudget, der er 40 gange større og langt mere
højteknologisk. Og USA’s militærbudget er større
end resten af verdens tilsammen.

Hvor er præsident Obamas højt besungne
kursændring om ”mindre magt mere forståelse og
dialog” blevet af? Den gælder tydeligvis ikke i
Korea.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea støtter
DDF Koreas ret til selvstændighed, til at udvikle et
effektivt selvforsvar og til selv vælge sin egen
socialistiske samfundsmodel udenfor amerikansk
overherredømme. Vi understreger samtidig målet
om et atomvåbenfrit Korea – både i Nord og Syd.
Vi protesterer over sanktionerne imod DDF Korea.
De kan kun medvirke til at eskalere den aktuelle
krise og konfrontation. Sanktioner og trusler har
aldrig løst noget problem i Korea.
Vi kræver stop for den amerikansk ledede militære
oprustning i Sydkorea og regionen omkring, samt
krigsøvelserne i Sydkorea.
Vi kræver, at USA omgående skifter kurs i Korea,
stopper truslerne, blokaden og dæmoniseringen af
nordkoreanerne og indgår i ny dialog med DDF
Korea til erstatning for de kuldkastede
sekspartsforhandlinger. Det er et afgørende
nødvendigt første skridt for at stoppe den
eskalerende krise i Korea til gavn for freden i Korea
og Nordøstasien.
Anders Kristensen
formand for
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
København, den 15. juni 2009

Leder 1:

Leder 2:

Korea i hårdknude:

STOP
UNDERTRYKKELSEN
AF
GENFORENINGS-NGO’ER I SYDKOREA

DDF KOREA HAR RET TIL EFFEKTIVT
AT FORSVARE SIN SUVERÆNITET
Det ser sort ud i Korea:
- Den inter-koreanske nord-syd dialog og
samarbejde er ophørt på grund af Sydkoreas
konservative regerings kassering af Nord-Syd
Fællesaftalerne fra 2000 og 2007.
- Det er lykkedes USA at få, om ikke hele
verdenssamfundet, så stormagterne og FN’s
Sikkerhedsråd, med til at fordømme DDF Korea og
indføre yderligere sanktioner – også selvom DDF
Korea ikke har overtrådt nogen international lov.
- 6-partsforhandlingerne om DDF Koreas
atomprogram er ophørt i utide og definitivt
begravet. Da de 5 andre parter groft har tilsidesat de
6 parters aftale om gensidig respekt for hinandens
suverænitet og ligeberettigelse.
Den seneste skærpelse af konflikten i Korea skete
ved FN’s Sikkerhedsråd vedtagelse af resolution nr.
1874 den 12. juni 2009 vendt imod DDF Korea.
Den blev vedtaget efter, at DDF Korea den 25. maj
foretog sin anden atomprøvesprængning i
Nordhamgwangprovinsen og senere afprøvede flere
konventionelle missiler ud over havet. Disse
begivenheder har fået verden på den anden ende
grundet USA’s indflydelsesdominans over den
vestlige verdens medier. DDF Korea er blevet
fremstillet som aggressiv og meget farlig. Der er
ikke sparet på krudtet. Landet er frarøvet sympati
fra omverdenen af den imperialistiske supermagt
USA.
Hvis man imidlertid sætter sig lidt i forholdene i
Korea, vil man kunne konstatere, at DDF Korea har
været udsat for verdens længstvarende blokade og
krigstrusler – herunder atomkrigstrusler – anført af
USA. DDF Korea har konstant i over 60 år hørt om
USA’s planer om et regimeskifte i Pyongyang og
set på en voldsom amerikansk oprustning i
Sydkorea og regionen.
DDF Korea har ikke haft andre valgmuligheder end
at ”go nuclear” og har derved skabt afskrækkelsesbalance med de uhyggelige a-våben.
FN’s Sikkerhedsråds nye resolution 1874,
fordømmelsen og de skærpede sanktioner løser intet
problem – tværtimod skærpes konfrontationen kun i
Korea.
Det er kun en gangsters logik at et effektivt forsvar
af et lands suverænitet og selvstændighed er tilladt
for nogen og ikke for andre. Det er USA’s logik.
Selvom det er svært for Obamaregeringen må den
se i øjnene, at DDF Korea skal behandles som en
atommagt. Obamaregeringen må omgående skifte
kurs i Korea. Stoppe blokade, sanktioner, pressehetz, trusler om regimeskifte o.s.v. Obama må gå i
en helt ny og ligeværdig dialog med DDF Korea.
Det kunne være første skridt til at løse den
koreanske hårdknude.

Det er med den største bekymring vi har set
Sydkoreas politi den 3. juli 2009 har arresteret
formanden for Sydhovedkvarteret for Pomminryon
Ri Kyu Jae og flere andre ledere af den kendte
sydkoreanske græsrodsbevægelse – Den PanNationale Alliance For Koreas Genforening.
Pomminryon er en landsdækkende Nord-Syd NGOorganisation, der søger at samle alle folkelige
kræfter på et bredt grundlag for national forsoning,
samarbejde og genforening. De ledende medlemmer
af syd-Pomminryon er tilbageholdt sigtet for
overtrædelse af den forhadte Nationale Sikkerheds
Lov, der i Sydkorea forbyder al uofficielt politisk
aktivitet til fordel for Koreas genforening og al
uofficiel kontakt med Nordkorea.
Syd-Pomminryon har før arbejdet som illegal
organisation under det tidligere militærdiktatur i
Sydkorea, men de sidste 10 arbejdet legalt. Især har
Pomminryon taget aktiv del i en række af de
officielle Nord-Syd aktiviteter, der har fundet sted
for at implementere Nord-Syd Fælleserklæringen
om samarbejde, forsoning og genforening, der blev
indgået af de øverste ledere i Nord- og Sydkorea på
inter-koreanske topmøder i juni 2000 og oktober
2007 i Pyongyang.
Ikke nok med, at den nye ultra konservative
sydkoreanske præsident Lee Myong Bak i 2008
ensidigt har revet fælleserklæringerne og
følgeaftalerne itu, hans regime er nu begyndt at
undertrykke og fængsle lederne af de folkelige
NGO-organisationer,
der
arbejde
i
overensstemmelse med det brede folkelige krav om
forsoning, samarbejde og på længere sigt
genforening med Nordkorea.
Pomminryon-ledelsen anklages for at udgøre en
sikkerhedsrisiko, men undersøgelser har vist at
sigtelserne slet ikke holder vand. Fængslingen af
lederne af Sydkoreas førende NGO-genforeningsgræsrodorganisation viser kun det nye højrestyres
befinder sig i en tiltagende politisk krise. Lee-styret
ser med sin aktive og nidkære brug af den forhadte
Nationale
Sikkerheds
Lov
og
koldkrigskonfrontationen overfor Nordkorea ud til
at være på vej til at placere sig i den uhyggelige
række af tidligere sydkoreanske militærdiktatorer
som Syngman Rhee, Park Chung Hee, Chon Doo
Hwan, Roh Tae Woo o.s.v.
Vi tager på det skarpeste afstand fra
undertrykkelsen
af
græsrodsgenforeningsbevægelsen i Sydkorea og kræver alle tilbageholdte
løsladt nu.
Vi kræver afskaffelse af den forhadte og
udemokratiske Nationale Sikkerheds Lov nu.

DDF KOREA KÆMPER OGSÅ
IMOD KLIMAFORANDRINGER

Supong Vandkraftværket i Nordpyonganprovinsen. DDF Korea
satser mest på vedvarende energi og bygger nye
vandkraftværker i alle størrelser.

Den 5. juni 2009 offentliggjorde det officielle
nordkoreanske nyhedsbureau KCNA en artikel
under overskriften: Klimaændringerne udgør nu en
alvorlig trussel imod menneskeheden. Det skete i
anledning af den internationale miljødag.
I artiklen fremgik det, at næstformanden for Koreas
Naturbeskyttelsesforbund Jong Yong Nam udtalte,
at DDF Korea har sat kampen imod
klimaforandringerne højt på dagsordenen med en
officiel statslig politik på området. Og han tilføjede,
at DDF Korea har foretaget store folkelige
mobiliseringer og bestræbelser på at genskabe
klimabetingede skovødelæggelser. Der er indført
strenge forbud imod ikke godkendt skovning. På
samme tid er der sat mange kræfter ind på at bygge
små og mellemstore vandkraftstationer, som jo ikke
har en negativ indvirkning på klimaforandringerne,
men producerer hårdt tiltrængt energi.
Samtidig med dette har staten taget skridt til at
reducerede drivhuseffekten ved afbrænding af
fossilt brændstof ved at opmuntre til indførelse af
nye
alternative
vedvarende
energi.
Nye
energiteknologier, der kan mindske kulforbrug og
effektivisere energiproduktionen er udviklet og
indført i vores el- og varmekraftværker og større
industrianlæg.
Hertil kommer, at der er truffet foranstaltninger til
at introducere metangas i landsbyerne for at
imødekomme energibehovet der. Men på samme
måde er man i landområderne i gang med udvikling
af flere slags vedvarende energi så som vind – og
solenergi, der er ved at være et karakteristisk billede
på landet.
DDF Korea er også i stigende grad med i
internationalt samarbejde om i kampen imod
globale klimaforandringer. Det gælder bl.a.
projekter under FAO for løsning af verdens akutte
fødevareproblemer.
Også i fremtiden vil DDF Korea leve op til sin
forpligtelse i samarbejdet indenfor rammerne af
konventionerne for international kamp imod
klimaændringer.

VENSKABSFORENINGEN
KRÆVER AKTINDSIGT HOS PET
Venskabsforeningen Danmark - DDF Korea har på
baggrund af PET-kommissionens rapport og sikre
oplysninger om PET-infiltration i 1970’erne og
1980’erne anmodet PET om fuld aktindsigt i PET’s
oplysninger om foreningen og dens medlemmer fra
1968 og frem til i dag. Ligeledes har foreningen
anmodet om aktindsigt i oplysninger om hvordan
oplysningerne er tilvejebragt hos Politiets
Efterretningstjeneste PET. Anmodningen blev
fremsendt den 26. juni 2009. Foreningen har den 6.
juli 2009 fået det svar, at anmodningen vil blive
behandlet indenfor 30 dage. Og den 7. august 2009
meddelte PET, at der ville gå yderligere 30 dage.
Det må være en stor sag. Korea Bulletin vender
tilbage til denne sag i næste nummer.

Seneste brev fra PET til Venskabsforeningen.

STØT
NORDKOREAINDSAMLINGEN
Danske Bank Giro 5 25 22 45

PRÆSIDENT
KIM IL SUNG’S
15-ÅRS DØDSDAG
MINDET
Afdøde præsident Kim Il Sung ses her på besøg hos arbejderne
på Kangson Stålværket i december 1956

Efterfølgende aflagde deltagerne fra det store møde
besøg Kumsusan Mindepaladset, hvor præsident
Kim Il Sungs mausoleum findes.
Overalt i landet blev der afhold forskellige
tilsvarende mindemøder og arrangementer. A.K.
Præsident Kim Il Sung blev mindet den 8. juli 2009 på 15årsdag for hans død. Her fra et stort podie fra et stort
mindemøde i Pyongyang, hvor også DDF Korea nuværende
leder kammerat Kim Jong Il var tilstede.

12-ÅRSDAG FOR VIGTIG
GENFORENINGSBOG

Den

8. juli 2009 blev 15-årsdagen for afdøde
præsident Kim Il Sungs død markeret og mindet
overalt i Korea. Den største begivenhed var et stort
mindemøde i Pyongyang, hvor også DDF Koreas
nuværende leder kammerat Kim Jong Il var til
stede. Det samme var en lang række andre
medlemmer af Koreas Arbejderpartis ledelse, DDF
Koreas regering, ledende repræsentanter for Koreas
Folkehær samt fra andre partier og folkelige
organisationer.
I sin mindetale sagde præsidenten for Koreas
Øverste
Folkeforsamling
og
medlem
af
politbureauet for Koreas Arbejderparti Kim Yong
Nam, at præsident Kim Il Sung var en
ekstraordinær stor leder og Koreas fader, der i 7
årtier stod i spidsen for den koreanske revolution.
Videre sagde han, at Koreas Folkehær og folket er i
gang med at åbne porten til en blomstrende nation
frem til år 2012, hvor 100 året for præsident
Kim Il Sungs fødsel skal fejres, og hvor der vil
være opnået store fremskridt indenfor alle fronter af
den socialistiske økonomiske opbygning. Kim
Yong Nam sagde videre, at han var sikker på, at
dette ville blive opnået takket være kammerat
Kim Jong Il’s ledelse og de menneskelige og
materielle ressourcer det koreanske folk besidder.
”Songun Korea vil komme til at demonstrere sin
værdighed og prestige overfor verden.”, sluttede
Kim.
Mindemødet blev afsluttet med afsyngning af
Internationale.

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udgav bogen på
dansk i 2001. Bogen kan stadig fås hos Venskabsforeningen.

Den 4. august 2009 blev 12-årsdag for udgivelsen
af en af kammerat Kim Jong Il’s centrale værker
om Koreas genforeningsspørgsmål markeret i
Korea. Det drejer sig om værket med titlen : ”Lad
os gennemføre den store leder kammerat
Kim Il Sung’s anvisninger for national
genforening.” I værket sammenholder forfatteren
Kim Il Sungs 3 store centrale forslag til
principperne for Koreas genforening til De 3
Charter For National Genforening: De Tre
Principper For National Genforening (1972),
oprettelse af Den Demokratiske Konføderative
Republik Koryo (1980) og 10-punkts Programmet
For Stor Enhed For Hele Nationen (1993). A.K.

DDF KOREA
SLÅR IGEN
FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 12. juni
2009 en ny hård fordømmelse og
sanktioner imod DDF Korea som følge
af den 2. nordkoreanske atomprøve
sprængning og nogle konventionelle
missiltest. Det har DDF Korea ikke ladet
gå stille af. Den 13. juni 2009 kom
modreaktionen i form af nedenstående
erklæring fra DDF Koreas regering.
Den 12. juni vedtog FN’s Sikkerhedsråd under
USA’s tilskyndelse en resolution om sanktioner
imod DDF Korea på grund af dets anden
atomprøvesprængning.
Det er ikke mindre end et skammeligt produkt af
den USA-ledede offensiv for internationalt pres for
at underminere DDF Koreas ideologi og dets
politiske system, som det er valgt af folket selv, og
afvæbne DDF Korea og kvæle dets økonomi.
USA og Japan har som ansvarlige for indholdet i
denne resolution udklækket ikke mindre end et
beskidt komplot, som de kan føje til deres egne
sanktioner, som de fører imod DDF Korea ved at
opdigte fiktive historier om ”pengehvidvaskning”
og ”narkosmugling”.
USA tilskyndede De Forenede Nationers
Sikkerhedsråd til at tage grundigere fat i forsøget på
at få DDF Korea til at kollapse, hvilket nu har
resulteret i en hidtil uset akut spænding på den
koreanske halvø.
Denne konfrontation er ulovligt sparket i gang af
USA’s krigstrusler og et USA-lydigt FNSikkerhedsråd har frarøvet en suveræn stats
legitime ret til missiltest.
I FN’s Sikkerhedsråds ”formandserklæringt” fra 14.
april 2009, også iscenesat af USA, henvises ikke til
nogen international lov. Hvad der i virkeligheden
gennemsyrer erklæringen er intet mindre end stærk
uvilje imod og afvisning af at et land kan have et
andet system end dem, samtidig med et arrogant og
overlegent synspunkt om, at et lille land bare må
adlyde et større.
DDF Korea et lille land. Men det er en politisk,
ideologisk og militær magt.
Hvis man tolererer denne arrogante handling
tilskyndet af USA, vil det betyde, at det ikke
længere er tilladt for DDF Korea at foretage
satellitopsendelser, som alle andre lande gør. Man
vil for evigt frarøve det dets ret til at udforske det
ydre rum.

DDF Korea anden atomprøvesprængning var en
selvforsvarsforanstaltning af passende karakter set i
forhold til de fjendtlige handlinger begået af USA
imod os og det er ingen overtrædelse af nogen
international lov.
DDF Korea-USA konfrontation
Når alt kommer til alt handler dette om en
konfrontation imod DDF Koreas suverænitet og
værdighed langt mere end det handler om fred og
sikkerhed – det er en konfrontation mellem DDF
Korea og USA.
I fraværet af uafhængighed og ligeværdighed kan
der aldrig opnås en bæredygtig fred.
Hvis et hvilket som helst andet land havde befundet
sig i den samme situation som DDF Korea, ville det
let kunne forstå, at DDF Korea ikke har valgt, men
er tvunget til at gå atomvejen stillet overfor USA’s
fjendtlige politik og dets atomtrussel.
Det har været en komplet ugørlig mulighed bare at
tænke på at opgive dets atomvåben. Det gør her
ingen forskel for DDF Korea om dets
atommagtsstatus er godkendt internationalt eller ej.
Tre modforholdsregler
DDF Koreas udenrigsministerium er bemyndiget til
på det skarpeste at fordømme og afvise FN’s
Sikkerhedsråds ”resolution nr. 1874” og samtidig
erklære, at DDF Korea vil tage følgende
modforholdsregler i denne tidlige fase i en fuld
skala konfrontation med USA med henblik på at
forsvare den nationale værdighed og landets
suverænitet.
1. Al udvundet plutonium vil blive oparbejdet til
atomvåbenbrug.
Mere end en tredjedel af de udvundede
plutoniumsstave er allerede oparbejdet ind til dags
dato.
2.Uran-berigelsesprocessen vil blive færdiggjort.
I overensstemmelse med beslutningen om at bygge
sine egne letvandsreaktorer er der allerede opstået
tilstrækkelige gode erfaringer til, at udvikling af
uranberigelsesteknologi kan anvendes til egentlige
forsøgsprocedurer.
3. En tilsigtet blokade af en hvilken som helst
slags vendt imod DDF Korea foranstaltet af USA
og dets støtter vil blive betragtet som en
krigshandling og blive mødt med beslutsom
militær modstand.
Uanset hvor meget de USA-ledede fjendtlige
kræfter vil forsøge med alle slags isolation og
blokade, så vil den stolte atommagt DDF Korea
ikke vige tilbage.
Det er den Songun-ide baserede metode for
modaktion DDF Korea beslutsomt vil møde
”sanktioner” med gengældelse og møde alle
konfrontationer med total konfrontation.

Møde med Geir Helgesen:

NORDKOREA –
EN IDEEL FJENDE

Leder af Nordisk Institut for Asienstudier og Koreaseniorforsker Geir Helgesen

Den 10. juni 2009 bød Venskabsforeningen
velkommen til et offentligt møde med titlen: Vil
DDF Korea og USA igen komme i dialog? Vil
Nord- og Sydkorea? Det skete i Christianshavns
Beboerhus i København.
Leder af Nordisk Institut for Asienstudier og senior
Korea-forsker Geir Helgesen holdt et meget
spændende oplæg på et nogenlunde velbesøgt
møde.
I sit oplæg sagde Geir Helgesen bl.a. at den nye
højreregering i Seoul havde kastet den tidligere
Solskinspolitik og Nord-Syd Fællesaftalerne på
lossepladsen og erstattet Nord-Syd dialogen med en
”noget-for-noget” politik. En politik Nordkorea
opfattende som truende og krænkende for sin
suverænitet. Geir mindede om, at også i Japan var
en ny mere markant højrefløjsregering kommet til
magten. En regering, der bruger situationen i Korea
til at presse på for at få USA’s tilladelse til
oprettelse af et egentligt militær samt udvikling af
atomvåben.
Atomvåben som den fattige mands sikkerhed
Om Nordkorea som ny atommagt sagde Geir
Helgesen, at der ikke var tvivl om, at det var en
svær sag for landets modstandere at håndtere. USA,
Japan, NATO, EU ml.fl. ved simpelthen ikke hvad
de skal gøre udover stramninger af de allerede
gældende sanktioner og fordømmelse fra FN’s
Sikkerhedsråd. USA er nødt til at se
kendsgerningerne i øjnene: Nordkorea er blevet
verdens 9. atommagt. Også selvom netop præsident
Obama har sat megen prestige ind på i sin
valgkamp at ville forhindre at verden fik flere
atommagter.
Videre sagde Geir, at det var stærkt overdrevet at
betragte Nordkorea som en meget farlig nation, der
truer sine naboer. I virkeligheden er Nordkorea et

meget fattigt land, der bange for at blive angrebet af
USA. Og han tilføjede, at man her skal huske på, at
USA har et gigantisk militærapparat og et
forsvarsbudget flere gange større end resten af
verdens tilsammen. Hvis man dertil regner de
enorme summer, der i USA bruges til fremtidige
stjernekrigs- og missilforsvarsprojeker løber tallene
op i næsten ufattelige størrelser. Og videre gjorde
han forsamlingen opmærksom på, at Nordkorea har
god grund til at være beredt på et amerikansk
militært angreb. Nordkorea har været i krig i med
USA i 1950’erne og i 1994 var daværende
præsident Bill Clinton tæt på at starte en krig imod
Nordkorea med planerne om at tilintetgøre udvalgte
industrianlæg mistænkt for at have betydning for
landets atomprogram.
Selvom Geir Helgesen bestemt ikke brød sig om at
se endnu en atommagt i verden, så måtte han
erkende at han godt kunne følge nordkoreanernes
motiv for beslutningen om at blive atommagt.
Atomvåben er her den fattige mands sikkerhed
imod i gigantisk overmagt. Samtidig har
atomprøvesprængningen og missiltestene haft den
effekt, at Nordkorea bliver hørt fordi de råber højt.
Nordkorea er angiveligt nødt til at råbe meget højt
for at blive hørt og taget alvorligt. Nordkorea
kræver at blive inddraget i en ligeværdig dialog
med USA uden at USA skal søge at blandet sig i
udviklingen i Korea. Geir Helgesen sagde også, at
Nordkorea er en meget stolt republik med stort
selvværd. Man regner sig for det egentlige Korea,
idet det sydlige Korea efter Nords mening har været
styret af udenlandske kræfter siden Koreas deling i
1945.
USA garant for diktatur i Sydkorea efter 1945
Geir Helgesen fortalte videre, at USA har ansvaret
for indførelse af højrediktatur i Sydkorea. Af frygt
for kommunistisk magtovertagelse i Sydkorea
forbød USA alle folkelige sydkoreanske
organisationer,
fagforeninger
m.v.
og
folkekomiteerne, der havde oprettet et illegalt
folkeligt styre under den japanske besættelse. USA
genindsatte endda som ekstra salt i såret
midlertidigt den japanske besættelsesadministration
og indførte engelsk som officielt sprog, da
amerikanerne ikke havde tilstrækkeligt med
koreanskkyndige. Årsagen hertil var, at USA havde
uddannet tusindvis af eksperter til at overtage det
amerikanske besættelsesstyre i Japan. Mens de
angiveligt ikke var forberedt på hvordan de skulle
forholde sig til udviklingen i Sydkorea efter
japanernes kapitulation i 1945.
Obama - en skuffelse
Om præsidentskiftet i USA sagde Geir Helgesen, at
han haft store forhåbninger til Barack Obama. Det
var desværre vendt til skuffelse hvad USA’s
Koreapolitik angår. Da udenrigsminister Clinton for

kort tid siden besøgte Sydkorea, anvendte hun
angiveligt det samme manuskript i de officielle taler
hvad angår synet på Nordkorea som tidligere
udenrigsminister Rice gjorde, da hun besøgte
Sydkorea i Bushregeringens sidste dage. Clinton
fortsatte med pisk og trusler overfor Nordkorea. Det
virker ikke, mente Geir.
Fra salen spurgte en mødedeltager hvorfor der ikke
er sket skift i USA’s Nordkoreapolitik under
Obama, når det nu ses i forhold til en række andre
lande som Cuba, Iran, m.v. som USA også betragter
som fjender.
Nordkorea – en ideel fjende
Hertil svarede Geir, at han egentlig ikke var klar
over det. Det kunne være fordi Obamaregeringen
ikke er helt på plads med alle de udenrigspolitiske
områder, men det kunne også tænkes at
udenrigsminister
Clinton
kører
sin
egen
udenrigspolitik med udgangspunkt i en magtbase
hun har i det demokratiske parti, som blev
manifesteret under den lange og opslidende
præsident valgkamp i USA i 2007-2008. Men en
anden teori kan efter Geirs mening også være, at det
er af hensyn til det gigantiske militærindustrielle
kompleks, der skal holdes i gang, og som har brug
for en trussel af en vis størrelse. Her kunne man
godt frygte, at USA i virkeligheden er tilfreds med
”missiltruslen” og ”a-våbentruslen” fra Nordkorea..
Man kan sige, at Nordkorea i virkeligheden er en
”ideel fjende”.
Alligevel var det Geir Helgesens vurdering, at der
før eller siden ville komme gang i en ny dialog
mellem Nordkorea og USA, det viste al erfaring.
USA bestemmer Koreapolitikken for hele vesten
Videre sagde Geir Helgesen, at der i Danmark
desværre ikke var politisk gehør for hans analyse af
situationen i Korea. Hverken hos oppositionen, der
betragter Nordkorea som en betændt sag, eller hos
regeringen. Den danske regering ønsker ikke at
foretage sin egen selvstændige analyse af
situationen i Korea, men henviser til at Bruxelles
først skal konsulteres. Og i Bruxelles skal man først
lige spørge i Washington. Derved bestemmer USA
hovedlinierne i hele den vestlige verdens
regeringers Koreapolitik.
Derefter var der flere spørgsmål fra salen om Det
Røde Kapel – en DR2-serie i 2006 af Mads
Brygger, som Geir helgesen betegnede som en
svindler. Og om flere ideer til solidaritet med
Nordkorea. Geir mente her, at den katastrofale
mangel på energi i Nordkorea gjorde det oplagt at
samle ind til støtte til at sende brugte danske
vindmøller til Nordkorea eventuelt med støtte fra
fagbevægelsen.
Geir fortalte også om et USA-firma, der netop er
gået i gang med at bygge ”grønne” landsbyer i 450

kommuner i Nordkorea – et samarbejde hvor det
danske Baltic Sae Solutions i Holeby indgår.
(Korea Bulletin vil senere skrive om det store
projekt med grønne landsbyer i Nordkorea).
Anders Kristensen

Jan Øberg 29. maj 2009:

Fredsforskeren Jan Øberg er direktør for Den Transnationale
Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, i Lund, Sverige

”Befolkningen over hele
verden bør være skræmte
over, at Nordkorea nu truer
verden.”
Svensk TV1 udtrykte den 25. maj 2009 sådan og
videre: “Nordkorea venter kun på et belejligt
tidspunkt til at starte et angreb”.
Et sådant citat afslører komplet mangel på selv
basal viden om situationen i Korea.
I en stor del af nutidens politik er indbildning og
frygtsprædning meget vigtigere end viden, fakta og
en pluralistisk afbalanceret offentlig information og
service.
Hvis mediedækning af emner som madopskrifter
eller sport blev dækket med lige så stor uvidenhed
som udenrigspolitiske/globale problemer, så ville
folk ophøre med at bruge madopskriften og
sportsjournalisten ville blive fyret efter massivt
krav fra offentligheden.

Klippet og oversat fra TFF’s netnyheder

KORTE NYHEDER
FRA KOREA

FN’s SIKKERHEDSRÅD VEDTAGER
SANKTIONER OG FORDØMMELSE AF
DDF KOREA

OG VENSKABSFORENINGEN
1. MAJ

FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 12. juni 2009 en ny hård
fordømmelse og sanktioner imod DDF Korea.

Venskabsforeningens velbesøgte bod hos Rød 1. maj i
Fælledparken i København

Venskabsforeningen var igen i år med hos Rød 1.
maj i Fælledparken i København. Selve
Fælledparken var fyldt op med over 200.000
majdag-fejrende, hvilket smittede af på besøget hos
Venskabsforeningens bod. Der var konstant travlt
med salg af materialer og mange spørgsmål og
diskussionsemner om Korea trængte sig på hele
eftermiddagen.

VENSTRE VIL HAVE DANMARK I KRIG
MOD NORDKOREA

Kampklar koldkriger: Søren Pind fra partiet Venstre.

Partiet Venstres udenrigspolitiske ordfører i
Folketinget Søren Pind udtalte den 25. maj 2009, at
Danmark må stå 100% sammen med USA og gå
med i en direkte krig ”imod rædselsregimet” i
Nordkorea. Udtalelsen kom efter, at DDF Korea
samme dag havde foretaget sin anden
atomprøvesprængning.

DDF KOREA KAPRER SYDKOREA-SKIB
Den 30. juli 2009 kaprede flådefartøjer fra Koreas
Folkehær et mindre sydkoreansk skib, der ulovligt
var trængt ind i nordkoreansk farvand ud for Koreas
østkyst. Skibet og dets besætning blev slæbt med til
nærmere undersøgelse.

FN’s Sikkerhedsråd vedtog en resolution nr. 1874
den 12. juni 2009 som konsekvens af DDF Koreas
anden atomprøvesprængning den 25. maj og flere
efterfølgende test med kortrækkende missiler. I
resolutionen fordømmer man DDF Koreas
handlinger, som landet forbydes at gentage og der
indføres
yderligere
handelssanktioner
og
international kontrol med al nordkoreansk
fragtgods. Reaktionen fra DDF Korea kom prompte
dagen efter: Intensivering af atomprogrammet og
kontrol og blokade vil blive betragtet som en
krigserklæring. Se side 6.

DOM: 12 ÅRS HÅRDT ARBEJDE
Den 16. juni 2009 blev to amerikanske kvindelige
journalister i Pyongyang idømt 12 års ophold i
arbejdslejr. Navnene på de 2 er Laura Ling og Lee
Seung Un. Dommen blev afsagt efter 5 dages
retssag. De to kvindelige journalister fra det
californiske Current TV blev dømt for den 17.
marts 2009 ulovligt at have trængt over grænsen ind
i DDF Korea i Onsong fra Kina. De to journalister
indrømmede, at de havde begået en kriminel
handling og at de havde til hensigt at fremstille TVudsendelser med bagvaskelse og forfalskninger af
DDF Korea egnet til at skabe yderligere isolation af
DDF Koreas socialistiske samfund og en
destabilisering af det.

SYDKOREANSKE
STREJKER

BILARBEJDERE

Den 31. juli 2009 skrev dagbladet Arbejderen, at
omkring 600 arbejdere på bilfabrikken Ssangyong
Motor Pyeongtaek i Sydkorea i 2 måneder havde
holdt en del af fabrikken besat. Bilfabrikken har en
stor gæld og har derfor varslet massefyringer.
Politiet har nu blokeret for vand og mad til de 600
arbejdere, men efter sigende skal de have nok
proviant til at opretholde besættelsen et godt stykke
tid.
3000 politibetjente og 30 køretøjer - inklusive

vandkanoner - har omringet fabrikken. Det
internationale fagforbund, ITUC, er dybt
bekymrede for arbejdernes ve og vel og mener, at
der kan blive tale om dødsfald, i så fald politiet
angriber.

EX-PRÆSIDENT CLINTON I KOREA

NY STOR KINESISK 10-BINDS ORDBOG
UDKOMMER I DDF KOREA
Det
Nationale
Klassiske
Institut
under
Samfundsvidenskabernes Akademi i DDF Korea
udgav den 28. juli 2009 et nyt 10-binds koreanskkinesisk/kinesisk-koreansk ordbog indeholdende
80.000 kinesisk tegn og 308.500 ord og mere
600.000 sætningseksempler. Instituttet betragter
udgivelse som et eksempel på, at den følger Juchelinien, det ordbogsværket er udarbejdet ud fra
koreanske virkelighed og behov. Kinesisk har et
langt større ordforråd end koreansk og har i det
koreanske sprogs 600-700 år lange historie været
brugt, når det koreanske sprog ikke slog til f.eks.
indenfor videnskab og litteratur ved behov for
sofistikerede udtryk.

DDF KOREA UDE AF 6-PARTS DIALOG

Talsmand fra DDF Koreas udenrigsministerium forklarer om
årsagen til DDF Koreas udmeldelse af 6-partsforhandlingerne.

Den 27. juli 2009 kom en talsmand for DDF Koreas
udenrigsministerium frem med et udtalelse i
forbindelse
med
afholdelse
af
ASEANregeringsmødet i Thailand og flere regeringslederes
udtalelser om opfordring til genoptagelse af 6partsforhandlingerne om atomsagen i Korea.
Talsmanden sagde herom, at alle dem, der
opfordrede til 6-partsforhandlingernes genoptagelse
tilsyneladende ikke havde forstået essensen af
problemerne på Koreahalvøen.
Talsmanden forklarede uddybende, at 6partsforholdet var kommet i ekstrem ubalance idet
de 5 parter ikke længere respekterede
forhandlingsgrundlaget om gensidig respekt for
hinandens suverænitet og ligeværdighed mellem
landene. Det er efter DDF Koreas opfattelse
hjerteblodet i forhandlingsgrundlaget. Han henviste
her til, at de øvrige parter havde støttet 2 FNresolutioner i april og juni, der behandler DDF
Korea diskriminerende, fordømmende og påfører
det straf. Talsmanden fandt også, at 6-partsdialogen
havde udviklet sig til et forum for en helt
uacceptabel blokade imod DDF Koreas fredelig
teknologiudvikling og ret til forsvar af sin
suverænitet og uafhængighed.

Ex-præsident Bill Clinton besøger kammerat Kim Jong Il i
Pyongyang den 4. august 2009 på lynvisit i forbindelse med
løsladelsen af de to amerikanske grænseoverskridere.

Den 4. august 2009 blev to amerikanske
grænseoverskridere Laura Ling og Lee Seung Un
løsladt og rejste tilbage til USA sammen med USA
tidligere præsident Bill Clinton. Bill Clinton havde
samme dag med sin delegation været på lynvisit i
DDF Korea og ført forhandlinger om de 2
journalisters løsladelse. I den forbindelse mødtes
Bill Clinton og hans følge med kammerat Kim Jong
Il, der fik overrakt en mundtlig hilsen og besked fra
præsident Obama. Der kom intet officielt frem om
betingelserne for de amerikanske grænseoverskrideres løsladelse eller hvad beskeden fra Obama til
Kim Jong Il indeholdt. Det skal dog bemærkes, at
en af de personer Bill Clinton i Pyongyang tilbragte
mest tid med, var DDF Koreas chefforhandler ved
6-partsforhandlingerne viceudenrigsminister Kim
Kye
Gwan,
hvilket
kunne
tyde
på
løsladelsesbetingelserne har været kædet sammen
med muligheden for genåbning af en DDF KoreaUSA dialog.
Annonce:

LÆS

DDF KOREA FORLADER
6-PARTSSAMTALERNE

Førstesekretær Kim Yong Guk fra DDF Koreas ambassade i
Stockholm.

Efter at FN’s Sikkerhedsråd har fordømt
DDF Koreas satellitopsendelse har DDF
Korea besluttet sig for ikke længere at
deltage i 6-partsforhandlingerne om
atomvåben i Korea. Det svenske
KOREA INFORMATION har talt med
førstesekretær Kim Yong Guk på DDF
Koreas ambassade i Stockholm om
sagen.
6-partsforhandlingerne har forvandlet sig til et
forum for kritik af os. Vi deltager ikke for at blive
kritiseret, men kun for at løse problemer. Da vi
bliver uretmæssigt kritiseret, finder vi ikke længere
anledning til at være med. 6-partsforhandlingerne er
ophørt og kommer aldrig mere til at finde sted i den
form. Men det udelukker ikke, at der kan forhandles
under nye betingelser, siger Kim Yong Guk,
førstesekretær på DDF Koreas ambassade i Sverige
på et møde i Svensk-Koreansk Forening i april i
Stockholm (altså før DDF Koreas anden atomtest).
Videre fremførte han, at alle lande har ret til at
udforske verdensrummet til fredelige formål. Vi
annoncerede satellitopsendelsen i god tid. Der var
ikke tale om test af et ballistisk missil, men
udelukkende en satellitopsendelse med en
bæreraket. Og vi havde nøje beregnet bærerakettens
bane.
FN’s Sikkerhedsråd fordømte den 14. april den
påståede missiltest, selvom det var en satellit. Og
det indførte forstærkede sanktioner imod os. Det
betragter vi som et meget alvorligt indgreb i vores
suverænitet. Det er grotesk. Landene i
Sikkerhedsrådet har selv sendt skudt mange
satellitter op i verdensrummet, understreger Kim.
Derefter redegjorde Kim for situationen i 6partsforhandlingerne, som var i sin tredje fase. Vi

har opfyldt alle vores forpligtelse i 6-partsaftalerne.
Blandt andet uskadeliggjort Yongbyon-reaktorernes
køletårn og afleveret en rapport til de 5 andre parter
om vores atomprogram.
Som kompensation blev vi af USA taget af listen
over
lande,
der
støtter
terrorisme
(”ondskabslande”), og en sanktioner blev lempet.
Nogle af de andre 5 lande, men ikke alle, har også
leveret os den aftalte brændselsolie som
kompensation.
Men 6-partsforhandlingerne bygger på bestemte
principper om gensidig respekt og ligeværdighed.
Alle de deltagende lande har samme rettigheder.
Men alligevel accepterede de 5 andre ikke vores
satellitopsendelse og accepterede i stedet FN’s
Sikkerhedsråds resolution om at fordømmelse.
Det betyder, at de 5 andre deltagerlande føler sig
berettiget til at gå sammen imod os og vælger ikke
længere at betragte os som en ligeberettiget
forhandlingspart. På sådanne vilkår kan vi ikke
fortsætte forhandlingerne.
Nu forbereder vi os i stedet på at genopbygge
Yongbyon. Det Internationale Atomenergi Agentur
IAEA’s overvågere har allerede forladt landet og
overvågningskameraerne er pillet ned.
Vi ønsker at efter leve folkeretten, men
stormagterne accepterer det åbenbart ikke. Derfor er
vi nødt til at udvikle vores forsvarskapacitet til også
at omfatte atomvåben.
Man taler om at skærpe sanktionerne imod os, men
vi er vandt til sanktioner. Vi har levet med dem i
lang tid. Vi er sikre på at vinde i sidste ende.
Hvis USA engang giver os mulighed for at leve i
fred, så behøver vi ikke at ruste os med dette
afskrækkelsesvåben. Vi ønsker kun at udskifte
våbenhvileaftalen med en fredsaftale. Uden en
sådan har vi intet alternativ til udvikling af
atomvåben.

Unha-2 raket med Kwangmyongsong-2 satellit, som DDF
Korea opsendte den 5. april 2009.. Foto er fra nordkoreansk
TV.

- Være med til bakke op om en forening,
der går imod strømmen af USA-hetz og
psykologisk krigsførelse imod DDF
Korea.
- Løbende at modtage Korea Bulletin og
andre udgivelser.

10 GODE GRUNDE
TIL AT MELDE DIG IND I
VENSKABSFORENINGEN
Hvis du melder dig ind i
Venskabsforeningen
DanmarkDen Demokratiske Folkerepublik
Korea – også selvom du ikke har
tid til at være aktiv – så vil du:
- Være med til at bakke op om et folk og
et land, der holder stand imod
imperialisme og nyliberal globalisering.
Og være med til at støtte den
socialistiske opbygning i DDF Korea ad
den vej koreanerne selv har valgt.
- Være med til at bakke op om kravet om
USA UD AF KOREA.
- Være med til at bakke op om kravet om
en varig fredsordning i Korea og et
atomvåbenfrit Korea.
- Være med til at bakke op om
Sydkoreas folks kamp for demokrati og
uafhængighed.
- Være med til at bakke op om Koreas
folks kamp for en uafhængig og fredelig
genforening af landet.
- Være med til at sikre eksistensen af en
organisation, der arbejder for disse mål
under vanskelige politiske betingelser i
Danmark, hvor uvidenhed om Korea og
amerikanskproducerede
løgne
om
Korea stortrives.

- Få mulighed for at deltage i
venskabsrejse til Korea til kun cirka
halv pris i forhold til prisen for
turistrejser.
- Få løbende information om og
invitation til foreningens arrangementer
og aktiviteter.
Hvis du ønsker medlemskab eller bare
vil høre lidt mere om foreningen, kan du
på bagsiden af dette Korea Bulletin
udfylde navn, adresse, o.s.v., klippe ud
og sende ind. Eller send blot en e-mail
til:
dk-korea@inform.dk

PROBLEMER MED
GENFORENINGEN
NØDVENDIGE GRUNDLIGGENDE
BETRAGTNINGER
Af juraprofessor Robert Charvin.

Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der i
1950-53 kæmpede en altødelæggende krig imod
USA, har i 50 år været underlagt en alvorlig trussel
fra verdens supermagt USA støttet af Japan og
Sydkoreas hær. Denne tilstand af permanent
krigstilstand har været en meget stor byrde for DDF
Korea økonomisk og politisk.
Alligevel ser vi, at Vesten tillader sig den frækhed
at vende op og ned på virkeligheden og udråbe Den
Demokratiske Folkerepublik Korea som en trussel
imod freden. Sandheden er, at USA tvinger
Pyongyang til at bruge meget store ressourcer på
forsvaret, som så igen forværrer landet økonomiske
problemer.
Således har Den Demokratiske Folkerepublik Korea
været i en permanent belejringstilstand i årtier. Det
er bestemt ikke fremmende for udvikling af
menneskerettighedssituationen og demokrati, som
USA taler så meget om.

Robert Charvin

Stillet overfor en mur af usaglige
nyhedsbureauer støttet af amerikansk kapital
og med selv toneangivende mediers uvilje til
seriøst at behandle et land, som af USA’s
udenrigsministerium
benævnes
som
slyngelstat eller terroriststat, så er der særlig
grund til at vende tilbage og se på
grundproblematikken i Koreaspørgmålet.
Sådan indleder den franske juraprofessor
Robert Charvin sit indlæg, som han har sendt
til Korea Bulletin.
Verdens længste embargo.
I 50 år har Korea været offer for en ekstrem brutal
japansk kolonialisering. Selvom flere andre
tidligere kolonilande har modtaget erstatning så har
den tidligere kolonimagt Japan aldrig. Og Japan har
oven i dette undertrykt det koreanske mindretal i
Japan og de har mobiliseret alle deres diplomatiske
kræfter i forsøg på at boykotte Den Demokratiske
Folkerepublik Korea.
Nordkorea har været offer for verdens
længstvarende embargo. USA har ensidigt og i
direkte strid med international lov i over 50 år
forsøgt at underminere Nordkoreas økonomi, som
ikke længere kan drage fordel af tidligere tiders
fordelagtige handel med USSR og Østeuropa.
Uanset naturkatastrofer og problemer med
fødevareproduktionen stadig eksisterer i Nordkorea,
så er det ikke desto mindre en kendsgerning, at
forværringen af fødevaresituationen faldt sammen
med sammen med USSR’s fald.

Vestens hykleri er hermed total. Man præker
lektioner i demokrati og økonomi overfor
Pyongyang, samtidig med at de selv samme magter
- USA og Europa - har hovedansvaret for den
alvorlige situation i Nordkorea.
USA er hovedansvarlig for udviklingen i Korea
som et resultat af permanent interventionisme
politisk, militært og finansielt.
Hvad angår EU, så er det ligesom i alle andre
udenrigspolitiske områder, holdningen har været
udtrykt igennem passivitet. Bortset fra nogle
forbedringer, så fremstiller europæiske medier
stadig Den Demokratiske Folkerepublik Korea som
enten aggressiv eller nogle stakler og bidrager
derved til understøtte det billede USA ønsker at
bringe om Nordkorea.
Krise i Sydkorea.
Udviklingen i Sydkorea er et andet vigtigt element,
der skal tages i betragtning, når man beskæftiger sig
med genforeningsspørgsmålet i Korea. Det er som
om vi har glemt årtier med militærdiktatur og
systematiske overtrædelser af menneskerettigheder.
Ingen påstod dengang at militærdiktaturet i Seoul
udgjorde en hindring for koreansk genforening. Det
er som om vi har glemt, at det ofte roste såkaldte
sydkoreanske ”mirakel” hænger nøje sammen med
Sydkoreas geo-strategiske beliggenhed og støtte fra
USA.
Den nok mest afgørende faktor i sydkoreansk
politik i dag er, bortset fra afhængighedsforholdet
til USA, de såkaldte chebollers økonomiske

situation. En tredjedel af chebollerne forsvandt
under den sidste finanskrise (i slutningen af
1990’erne, red.), og fremtiden for de resterende to
tredjedele afhænger af den økonomiske strategi de
vælger i den meget vanskelige politiske og sociale
krise, som Sydkorea står i med stigende inflation,
stigende arbejdsløshed, manglende understøttelse
og
pensioneringsmuligheder,
fagforeningsfjendtlighed
hos
regering
og
arbejdsgivere og stærkt stigende sociale uligheder.
Situationen i Sydkorea kan således forklare
valgnederlaget i 2008 til den tidligere præsident.
Den nuværende konservative præsident Lee Myong
Baks valgsejr har medført et ”demokrati” blottet for
sociale hensyn, hvilket nu 17% af befolkningen på
fattigdomsgrænsen eller under kan bevidne.
Regeringens
eneste
opskrift
er
pseudonyliberalisme, og den nye økonomiske krise vil kun
tynde yderligere ud i chebollerne for at de kan blive
moderne og effektive profitgivende virksomheder.
Samtidig med at den økonomiske krise strammer til
i Sydkorea bliver regimet stadig mere autoritært, og
det knytter magten mere tydeligt til nogle få
gigantiske monopolselskaber.
Den sydkoreanske statsmagt har igennem årene lagt
grundpillerne for og styrket kapitalismen i
Sydkorea, og den vil fortsat gøre det. Det er således
også en nødvendighed den for kapitalistiske
ekspension. Vi er således langt fra en officiel
nyliberalisme i Sydkorea. Længe før USA og
Europa har man I Sydkorea kendt til at have en
hemmelig forståelse og aftaler mellem statsmagten
og kapitalen.
Ikke desto mindre angriber USA og dets allierede
Den Demokratiske Folkerepublik Korea i
menneskerettighedernes navn og med en skandaløs
arrogance. ”Ingen kan stilles til ansvar for andet end
ens egne gerninger” er et fundamentalt juridisk
princip. Men USA og Europa ser stadig ikke ud til
at have taget det til sig. Håbet om at styrte
regeringen i Den Demokratiske Folkerepublik
Korea kan sidestilles med dem der har et
tilsvarende mål i Cuba, Palæstina, Iran, Sudan,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Libanons Hizbollah
o.s.v. Det disse folk har til fælles er netop deres
afvisning af at acceptere USA’s hegemoni under
den fortsatte globaliseringsproces. At sige nej til
denne dominans betragtes i dag nærmest som en
forbrydelse i Vesten ligesom det engang gjorde at
gå imod kolonialisering og støtte nationale
befrielsesbevægelser.
Dengang
påstod
de
imperialistiske
magter,
at
de
forsvarede
civilisationen.

Ingen forlanger at vi skal ”være koreanere”
I dag står Den Demokratiske Folkerepublik Korea
overfor
valget
mellem
overgivelse
og
underlæggelse USA’s dominans eller at gøre
modstand for at beskytte sin nationale suverænitet.
Siden
Sovjetunionens
fald
har
mange
kommunistiske partier i Vesten været bange for at
vise solidaritet med DDF Korea for at undgå at
blive opfattet som pro-stalinister. Den frygt
(resultatet af en form for politisk analfabetisme og
malthusianisme) er også almindelig blandt vestlige
NGO’ere, som ikke kan se ud over den gængse
main stream politik i vesten.
Derfor er det meget vanskeligt at udvikle en bred
international solidaritetsbevægelse med Nordkorea,
med det koreanske folk og den samlede koreanske
nation. Tiden må derfor være inde til at iværksætte
en offensiv på et ukompliceret grundlag: Progressiv
globalisering forudsætter alles gensidige respekt
uanset forskelligheder. Ingen har ret til at afsige den
endelige dom over andre. Progressive kræfter, der
afviser essentielle kulturelle forskeligheder lever i
virkeligheden i det 16. århundredes koloniånd.
Europa er ikke længere hele Verden. Det er meget
mere beskedent. Europa er ligesom USA kun en del
af et langt større verdenssamfund. Der findes ikke
kun en model for opbygning af et menneskeligt
samfund og ingen forlanger af os, at vi skal ”være
koreanere.”
Ingen elementer i DDF Koreas politiske forslag til
løsning af den aktuelle situation på Koreahalvøen
kan med rimelighed udgøre en afgørende
forhindring for støtte til processen hen imod
genforening som ønsket af hele det koreanske folk.
I lyset af den igangværende økonomiske krise
fremprovokeret af børsspekulanter og storbanker,
og som påvirker os alle, er det vær at tænke over et
af Den Demokratiske Folkerepublik Koreas mottos:
at stole på ens egne kræfter.

Robert Charvins artikel er oversat og lettere
forkortet af KOREA BULLETIN’s redaktion.
Robert Charvin er juraprofessor ansat på Nice
Universitet. Han er specialist i internationale
relationer. Robert Charvin er også medlem af
præsidiet for CILRECO. CILRECO (Den
Internationale Forbindelseskomite For Genforening
og Fred i Korea) har hovedkontor i Paris.

Fra Venskabsforeningens medlem
Jørgen Melskens har redaktionen
modtaget dette åbne brev til
Danmarks Radio:

Jeg håber Horisont på et tidspunkt får mulighed for
at besøge landet og får tørret noget af det
propagandastøv af brillerne, som man ved den
nævnte udsendelse har været udstyret med.
Med venlig hilsen
Jørgen Melskens
Læserbrev:

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Jørgen Melskens

ÅBENT BREV TIL DR:
Kære Horisontredaktør
Lige hjemkommet fra Nordkorea på en
delegationsrejse har jeg set Horisont fra d. 15.
september 2008.
Jeg må indrømme, at mage til useriøs journalistik
skal man lede længe efter. Påstande om, at fok
sulter i gaderne, at den kommende høst vil slå fejl,
at folk lever nærmest som i en koncentrationslejr er
udsagn uden hold i virkeligheden.
Denne unge mand, der har fortalt denne historie til
journalist Ubbesen har måske oplevet nogle dårlige
ting i sin opvækst. Vi ved ikke, om han er barn af
forældre, som har været kriminelle, men at han som
barn skulle have overværet sin bror blive skudt og
sin mor hængt tror jeg ikke på.
Efter at ve oplevet et land, der for tiden står grønt
og frodigt klar til høsten, at have set børnehaver,
skoler og universitet i Nord Korea, hvor der
arbejdes seriøst og hvor børnene udfolder store
kunstneriske evner, kan jeg ikke få til at falde
sammen med de billeder, Horisont gav af Nord
Korea.
Jeg synes ikke, at Horisont, som jeg betragter som
et godt udenrigsprogram, kan være et sådant
program værdigt.
Man har lov til at være kritisk overfor Nord Korea.
det var vi også i den delegation, der var derovre, når
vi stillede spørgsmål til ledende personer. Der er
bl.a. mange ting i deres form for isolation, som vi
ikke kunne forstå.
Historisk og kulturelt er der mange ting, som man
kan forstå nordkoreanerne på og jeg mener, at man
bør møde et land med et åbent sind og forsøge at
forstå, hvorfor et land måske reagerer, som det gør.
Man må også gerne vise lidt begejstring og i dagene
omkring 60 års fødselsdagen for grundlæggelsen af
Nord Korea oplevede vi i hovedstaden Pyongyang
dansende og syngende mennesker, som havde en
uhørt begejstring for deres land og var usædvanlig
søde og venlige overfor os udlændinge.

I mange år har jeg fulgt situationen ude i
Nordkorea, og savnet mere korrekt information om
situationen. Det har jeg fået mulighed for nu med et
medlemskab af: Venskabsforeningen Danmark Den Demokratiske Folkerepublik Korea. En
forening som støtter op om Nordkoreas ret til at
være en selvstændig suverænstat. En ting som USA
& NATO desværre ikke vil lade landet gøre. Da
landet d. 5. april i år sendte en satellit i kredsløb om
jorden, begyndte bla. FN´s sikkerhedsråd at kalde
dette for en militær provokation. Og at det rent
faktisk var et langtrækkende missil, med det formål
at gøre skade udenfor landet. Imperialistiske magter
som USA, Japan & NATO forsøger at forhindre en
fredelig udforskning af rummet. Noget DDF Korea
er i sin fulde ret til som selvstændig Republik.
Desværre skal denne opsendelse misbruges til at
skabe en større konflikt i området.
Man burde i stedet være glad for flere lande har en
interesse i at udforske rummet. Men den mening
deles åbenbart ikke af mange. I stedet skal DDF
Korea fremstilles som slyngelstat, og kun forsøge at
sprede ondskab. De vestlige lande skulle hellere få
en dialog igang, så man kunne få en atom
afrustning i hele Korea, og i fremtiden forsøge det
vi alle ønsker, nemlig et forenet Korea.
Det som i alle disse år har gjort mig meget fortørnet
over omverdens syn på Nordkorea er da DR2 i 2006
viste en serie som hed "Det Røde Kapel" Hvor groft
denne journalist udnyttede gæstfriheden i landet,
kun med det formål at udstille de kære koreanere
som værende idéforladte, undertrykte & uvidende.
Det var at gå for langt over stregen. Så man på
noget tidspunkt, at DDF Korea er en selvforsynende
stat? At det har et af verdens bedste skolesystemer?
Og masser af uddannelses muligheder? Disse ting
blev på ingen måde nævnt, men løgne og
manipulation blev brugt på den groveste.
Den konflikt som på nuværende tidspunkt er under
fuld mediebevågenhed, kunne være undgået, hvis
USA & NATO forsøgte at få en dialog igang, men
det virker som om at Præsident Barack Obama
fortsætter den Bush-fjendtlige politik overfor
Nordkorea. Og forsøger at stadfæste sig som
verdenspoliti. Og det er endnu mere grelt, at USA
konstant nævner DDF Korea som en stat der
udvikler atomvåben til brug mod vestlige allierede

af USA & NATO. Der er ingen der står og peger
fingrer af USA når de laver prøvesprængninger, det
hemmeligholder de for omverden, da de jo
overvåger sig selv, og ikke fortælle det til
omverden. Og så vidt jeg ved, er den eneste nation
der nogensinde har brugt dette frygtelige våben i
krig netop USA. Skræmmende for alle ikke
allierede af dem.
D. 10. juni var jeg så heldig at deltage i et offentligt
møde med Koreaekspert Geir Helgesen, som
Venskabsforeningen
havde
arrangeret
i
Christianshavns beboerhus. Fremmødet var mindre
end jeg havde forventet, men omvendt gjorde dette
så at det hele blev mere "intimt" og alle fik svar på
deres spørgsmål. Selvfølgelig var der meget snak
om den nuværende situation. En situation, som
burde kunne håndteres i en dialog, i stedet for at
USA står og rasler med sablerne lige uden for
Nordkoreas dør. Hilary Clinton virker som om hun
fuldt og fast følger op på sin forgænger. Det er mere
eller mindre de samme ord der kommer ud af
hendes mund som man hørte for 1 år siden. Intet er
ændret. Og mange havde måske forventet, at efter
Barack Obama kom til magten i USA. At der ville
være mulighed for en fornuftig dialog med DDF
Korea. Men faktum er at det er gået den modsatte
vej. Clinton går sine egne veje og ser ud til at fører
en fjendtlig politik, selvom Obama måske ønsker
noget andet. Så man kan faktisk blive lidt i tvivl om
hvem der egentlig er USA´s præsident.
I medierne skal vi konstant bombes med negative
ting om Nordkorea, men flere som har besøgt
landet, har aldrig oplevet de rædsler som beskrives.
DR er nok det danske medie der sender flest løgne
og forhastede nyheder fra den Koreanske halvø.
Men det var jo også en dansk journalist der
ødelagde muligheden for danske journalister kan
besøge landet i fremtiden. Der tages stærkt afstand
for Mads Brûggers løgnagtige dokumentar "Det
Røde Kapel". Som har sat Danmark i dårligt lys
takket været hans falske teatertrup, nedværdigenhed
og hån af det nordkoreanske folk. Og endvidere
havde han haft den frækhed at nævne Geir
Helgesen som konsulent til serien. Dette blev dog
hurtigt fjernet fra rulleteksterne. Da Geir Helgesen
truede med retssag mod DR.
Der blev også talt en del om de 2 amerikanske
journalister som var blevet idømt 12 års fængsel i
Nordkorea. Men mange glemmer de var der på
ulovlig vis, de var af koreansk oprindelse. Så derfor
er det naturligt at tænke dette kunne være spioner
som nemt ville kunne skjule sig i folkemængden.
Personligt vælger jeg at tro dette, for hvorfor skulle
de ellers opholde sig i landet, når USA & NATO
truer med yderlige sanktioner??? Jeg vil ikke male
fanden på væggen og dømme dem på forhånd, men
har som sagt min opfattelse af hvad de lavede

ulovligt i landet.
Mødet var en super oplevelse for en ny i foreningen
som mig, jeg blev modtaget med åbne arme, og fik
en masse viden med derfra. Og er glad for at en lille
forening som Venskabsforeningen er, gør så meget
for vores venner i Nordkorea. Og i fremtiden har vi
masser af ting vi kan hjælpe med derude. Og det
tror jeg vi er mange der vil gøre en indsats for. Og
så håber jeg at der snart falder lidt ro over det hele
derude, så Venskabsforeningen kan få arrangeret en
tur ud og besøge dette smukke land og dets gæstfrie
borgere. Efter mødet fik jeg en snak et af
foreningens medlemmer, som fortalte at det er et
skønt sted, og at han glæder sig hver gang som et
lille barn hver gang han skal afsted. Og forhåbentlig
er jeg med til at gøre ham og andre selskab næste
gang.
Ønsker alle en dejlig sommer.
MKH. Ulrich Larsen
Nyt medlem af Venskabsforeningen

DDF KOREA KVALIFICERET TIL
VM I FODBOLD I SYDAFRIKA 2010

DDF Korea kommer med til fodboldens fornemste selskab:
VM i Sydafrika 2010. DDF Koreas spillere jubler efter kampen
imod Saudi Arabien 17. juni 2009.

Onsdag den 17. juni 2009 spillede det mandlige,
nordkoreanske fodboldlandshold uafgjort 0-0 med
Saudiarabien i den saudiske hovedstad, Riyadh, og
kvalificerede sig dermed til næste års fodbold-VM i
Sydafrika. Det var DDF Koreas sidste kamp i en
lang kvalifikationsturnering, hvor DDF Korea i det
sidste afgørende gruppespil, vandt tre kampe og
spillede uafgjort tre gange – ud af i alt otte kampe.
Det er første gang siden 1966, hvor DDF Korea
nåede VM-kvartfinalen, at det nordkoreanske
landshold har kvalificeret sig til en VM-slutrunde. I
skrivende øjeblik er det endnu uvist, hvem der
bliver DDF Koreas modstandere i Sydafrika i 2010.
Henning Jakobsen

STØT
NORDKOREAINDSAMLINGEN
GIRO 5 25 22 45
*
NÆSTE MÅL ER:

23.000 KR.
INDEN 15. SEPTEMBER 2009

Siden
1997
har
Venskabsforeningen
Danmark - Den Demokratiske Folkerepublik
Korea kørt en humanitær hjælpeindsamling
til befolkningen i det nordlige Korea.
Nordkoreaindsamlingen
hedder
den.
Indsamlingen 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 og byens landbrugskooperativ. 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. Ligeledes har indsamlingen
leveret
kunstgødning,
dieselolie
og
traktordæk til Unha-ri landbrugskooperativ.
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
befolkningen 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.

Næste donation til landsbyen Unha-ri vil
blive overrakt under Venskabsforeningens
kommende besøg i Korea i septemberoktober 2009. Målet er her at indsamle
3000€ svarende til ca. 23.000 kr.

Du opfordres også til at give et bidrag –
stort eller småt – til:

NORDKOREAINDSAMLINGEN
GIRO 5 25 22 45
ELLER

DANSKE BANK REG.NR. 1551
KONTO 00 05 25 22 45
Tordenskjoldsgade 14, 1., 1055 København K.
BRUG VEDLAGTE GIROKORT ELLER
NETBANK. Girokort kan også fås tilsendt.
Henvendelse: Se bagsiden af dette blad.

Gaveoverrækning fra Nordkoreaindsamlingen til børnehaven i
Unha-ri i september 2008.

Venskabsforeningens Nordkoreaindsamlingen overrækker her
gaver til Børnehaven i Unha-ri. Gulvbelægning var tiltrængt.

Venskabsforeningens formand Anders Kristensen overrækker
her længe savnede Vestas vindmøllereservedele til arbejderne
på vindmøllestationen i Unha-ri i 2003.

HVAD ER OPLAN 5027?

Højtstående amerikanske og sydkoreanske officerer står her
ved Demarkationslinien i Sydkorea og kigger ind i det nordlige
Korea, som de drømmer om at invadere i ”Ulji Freedom
Guardian”-krigsøvelsen i slutningen af august 2009.

Den 24. juli 2009 annoncerede USA-Sydkorea
fælleskommandoen i Sydkorea, at de vil afholde
endnu en fælles krigsøvelse benævnt ”Ulji Freedom
Guardian” i tiden 17.-27. august 2009 i Sydkorea.
Fælles krigsøvelsen vil omfatte både den
landbaserede hær, flåde og flyvevåben ca. 56.000
soldater fra Sydkorea og mere end 10.000 USA
soldater.
Øvelsen vil foregå under en ny revideret udgave af
den eksisterende OPLAN 5027 operationsplan for
et amerikanske ledet angreb på DDF Korea.
OPLAN 5027 indeholder 6 delmål:
1. Stationering af USA-tropper og sydkoreanske
tropper i henhold til den eksisterende hurtig
fremryknings–krigsplan for Koreahalvøen.
2. Luftangreb og landbaseret missilangreb over
hele Nordkorea samt holde den nordkoreanske hær
skakmat nord for den demilitariserede zone.
3. Trænge igennem demarkationslinien og udslette
og uskadeliggøre store dele af den nordkoreanske
hær samt samtidig foretage landgangsoperationer
på østkysten i Nordkorea.
4 Isolere Pyongyang og etablere en militær
administration i det besatte Nordkorea i området fra
demarkationslinien til minimum nordsiden af
Chongchonfloden.
5. Afslutte krigen og gennemtvinge en væbnet
genforening af Korea og tilfangetage den
nordkoreanske regering og centraladministration.
6. Indføre besættelsesstyre i Nordkorea.
USA og Sydkoreas militære myndigheder kalder
denne operationsplan for defensiv, men fakta er at
der er tale om ekstrem farlig plan om at invadere
Nordkorea.
Flere højtstående officerer fra US-army har ikke
holdt sig tilbage med at udtale, at operationsplan
OPLAN 5027 skal bruges i det tilfælde Nordkorea
provokeres til at foretage sig handlinger, der kan
bruges som en undskyldning til at invadere sydfra. .

I virkeligheden skal operationsplanen forstås som
en som en offensiv plan, idet den falder fuldt i tråd
med den amerikanske strategi om at ”komme i
forkøbet” (pre-emptive).
I juni 2001 talte forhenværende præsident Bush ved
en ceremoni på et amerikansk militærakademi: ”Vi
har ”Vi skal udfordre fjenden for at besejre dem før
det værste sker.” I september 2002 fik Bush
Kongressen til at godkende strategien om
forebyggende angreb i det nationale forsvar. Og
man udarbejdede i 2003 OPLAN 5030 i forlængelse
af den eksisterende OPLAN 5027 ud fra erfaringer
fra krigen I Afghanistan og Iraq.
Det er USA’s hensigt, at mindske den
nordkoreanske hær, flåde og flyvevåben operationseffektivitet ved kontinuerligt at foretage
provokationer overalt ved DDF Koreas grænser og
afholde krigsøvelser vendt imod Nord.
OPLAN 5030 giver det amerikanske militære
hovedkvarterer i Pacific regionen ret til at foretage
rekognosceringsflyvninger tæt på Koreahalvøen for
at lokke nordkoreanske luftstyrker ud i farlige
situationer.
USA forsøger gennem den disse kontinuerlige
storstilede militærøvelser udsulte DDF Korea
økonomisk ved at tvinge republikken til store
militærinvesteringer og et konstant stort militær
kampberedskab.
De forskellige amerikanske-sydkoreanske fælles
krigsøvelser som f.eks. “Key Resolve”, “Eagle”,
“Ulji Freedom Guardian” med anvendelse af de
mest avancerede amerikanske våben og udstyr til
forberedelser på en invasion af DDF Korea viser
tydeligt at man søger at værre verden til, at
operationsplanen bliver ført ud I virkeligheden før
eller siden.
USA søger gennem operationsplanerne og
krigsøvelserne at vildlede verden til at få det
indtryk, at DDF Korea er skyld i den spændte
situation i Nordøstasien og Koreahalvøen.
Det er meget ansvarsløst af USA at lege med ilden,
idet det er en kendsgerning, at hvis der udbryder en
ny Koreakrig, så vil det blive atomkrig, der vil
berøre nabolande.

Amerikanske F-16 Falcon jagerfly og A-10 Thunderboltfly i
Sydkorea klar til at deltage i ”Ulji Freedom Guardian”.

Artikel fra 5. august 2009 fra den Koreanske Komite For
Solidaritet Med Verdens Folk – oversat og lettere
forkortet af Korea Bulletins redaktion.
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Røde Fane Lokomotiv Nr. 1 i Nordkorea på vej til
Pyongyang med Venskabsforeningens delegation i 2008

VI SØGER AT ARRANGERE VENSKABSOG SOLIDARITETSREJSE TIL KOREA
I 2010

I net leksikonet Wikipedia står, at rejser
med Venskabsforeningen er ideologiske
rejser spændt for kommunismens og
Jucheideens vogn. Så flot kan vi dog ikke
love det bliver. Men vi kan garantere et
spændende sammensat besøgsprogram i
ånden af venskab og solidaritet med
Koreas folk, og hvor rejsedeltagerne får en
helt anderledes rejse end gennem de
almindelige turistrejsebureauer.

Medlemsinformation:

GENERALFORSAMLING
Venskabsforeningen Danmark-
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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!
_________________________________

Udfyld, klip ud og send ind til Venskabsforeningen eller
send en e-mail:

_______Jeg ønsker medlemskab. Send mig et
girokort og noget materiale om Korea og
foreningen. Kontingent 120 kr. halvårligt.

______Vent lidt. Send mig først oplysninger om
Korea og Venskabsforeningens arbejde.
Navn:_______________________________
Adresse:_____________________________
Tlf. og e-mail:_________________________

