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Amerikansk hangarskib i aktion i en af de utallige krigsøvelser USA og Sydkorea afholder, som optrapper konflikten på Koreahalvøen
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Udtalelse fra Venskabsforeningen:

SYDKOREA OG USA
SKAL STOPPE LEG
MED ILDEN PÅ KOREAHALVØEN
En meget alvorlig situation er i disse dage ved at
udvikle sig på den koreanske halvø.
DDF Korea (Nordkorea) beskyldes for sænkningen af den sydkoreanske 1200 tons tunge korvet
Cheonan i marts i år i farvandet vest for Koreas
kyst. En international kommission fra USA og række USA-allierede lande (bl.a. Storbritannien og
Australien) offentliggjorde den 20. maj resultatet af
en ”undersøgelse”. Den konkluderede ikke overraskende, at Nordkorea stod bag sænkningen af det
sydkoreanske krigsskib i marts.
DDF Korea har imidlertid flere gange siden hændelsen afvist at kende noget til sagen. DDF Korea
har også tilbudt at sende en undersøgelseskommission til Sydkorea for at tjekke de såkaldte beviser.
Og man kunne også spørge hvorfor en neutral undersøgelseskommission ikke har set på sagen.
Alligevel har Sydkoreas regering - aktivt støtte af
USA - nu blæst sagen op og truet med straf, hævn
og sanktioner imod DDF Korea, og med at indbringe sagen for FN’s Sikkerhedsråd. Sydkorea har med
øjeblikkelig virkning stoppet alt Nord-Syd samarbejde og indført sejlladsforbud for nordkoreanske
handelsskibe i sydkoreanske farvande.
Præsident Obama bakker Lee Myung Bak-styret i
Sydkorea op og udtaler, at USA til enhver tid vil stå
militært sammen med Sydkorea imod Nordkorea.
Der er således allerede iværksat en aktuel amerikansk-sydkoreansk krigsøvelse nær demarkationslinien til DDF Korea og to nye krigsøvelser er bebudet nært forstående. Samtidig har USA’s udenrigsminister Clinton i går i Beijing truet med, at flere
”konsekvenser” er på vej.
Men ikke nok med det, den højreorienterede regeringsleder Lee Myung Bak i Sydkorea har også
udtalt, at man vil genoptage den psykologiske
krigsførelse med kæmpehøjttalere og anden propaganda vendt imod DDF Korea. Som om den psykologiske krigsførelse ikke længe har kørt på højeste
gear fra Sydkorea, USA, Japan og andre imperialistiske magter. Målet for disse er at styrte det socialistiske styre i DDF Korea. Det såkaldte ”undersøgelsesresultat” om sænkningen af Cheonan, er netop en del af denne psykologiske krig. USA og Sydkorea og de borgerlige vestlige medier har i årtier

ført en løgnagtig hetzkampagne imod det socialistiske DDF Korea, der ønsker at gå en anden vej end
den supermagten USA dikterer verden over. På den
baggrund er det tilsyneladende let at bilde verdensoffentligheden ind, at det nok er rigtigt hvad ”undersøgelsen afslører” – man hører jo så meget om
Nordkorea.
Det er en meget farlig udvikling Sydkoreas højreregering og USA er slået ind på. En udvikling som
DDF Korea naturligvis ikke passivt kan se på, og
derfor har man indført et omfattende forsvarsberedskab.
Vi finder ikke, at der er nogen grund til at tro, at
DDF Korea med forsæt har skudt en torpedo efter
Cheonan med stor fare for udbrud af en ny altødelæggende Koreakrig. Tværtimod falder en selviscenesat skibseksplosion alt for godt i tråd med den
markante anti-Nordkorea koldkrigspolitik den konservative Lee Myong Bak-regering har ført de sidste 2 år. Lee-styret i Seoul har flere gange givet
udtryk for, at de indgåede Nord-Syd Fællesaftaler
fra 2000 og 2007 var spildte kræfter og at al NordSyd samarbejde skal foregå ud fra målet om at styrte samfundssystemet i Nord og ensidigt indføre et
system i det nordlige Korea efter Sydkoreas og
USA’s smag. Den voldsomme reaktion fra Leeregeringen og USA harmonerer helt med denne
politik.
Vi kræver, at Sydkorea og USA omgående stopper den farlige leg med ilden i form trusler om
hævn og straf. Så vil første skridt være taget hen
imod en fredelig dialog med respekt for DDF Koreas suverænitet.
København den 25. maj 2010
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

Leder 1:

Leder 2:

PSYKOLOGISK KRIG IMOD DDF KOREA
FORTSÆTTER UÆNDRET

PET HAR OVERVÅGET I VENSKABSFORENINGEN UDEN GRUND I 42 ÅR

Der er intet nyt under solen. Den psykologiske krig
imod DDF Korea fortsætter på fuld blus. Danske medier og andre vestlige massemedier hopper alle på de
løgne og spekulationer, der dagligt fabrikeres om det
socialistiske DDF Korea og dets leder. De taler om
kammerat Kim Jong Il’s ”svækkede” helbred, om
hungersnød og atomtrussel.
Disse misinformationer i form af ”analyser” kommer
dagligt til torvs med det formål at destabilisere og
miskreditere DDF Korea. Når en løgn er sagt mange
gange bliver den måske til sandhed i folks hoveder.
Senest har verden set smædekampagner og krigstrusler imod DDF Korea i forbindelse med påstande
i maj om, at en nordkoreansk ubåd skulle have
sænket den sydkoreanske korvet Cheonan og 46
soldaters død under korvettens deltagelse i den aggressive amerikanske ledede krigsøvelse Foal Eagle
i marts i farvand tæt på DDF Korea. Alle store vestlige medier har købt den historie. Den passer godt
ind det billede man i forvejen viser af DDF Korea.
At en række eksperter fra flere forskellige lande
afviser konklusionerne i den amerikansk-ledede
undersøgelseskommissionsrapport om Cheonans
forlis betyder intet for disse medier.
Under VM i fodbold i Sydafrika blev der heller ikke
sparet på krudtet. Historier om, at nordkoreanske
TV- seere kun måtte se fodboldkampe, hvor DDF
Korea vandt, og at fodboldspillerne kom i fængsel,
hvis de tabte fyldte medierne. Påstande som det
bagefter viste sig var lodret forkerte og pure opdigt.
Målet med denne amerikanske ledede psykologiske
krig, sanktioner og krigstrusler imod DDF Korea er
et kollaps af styret i Pyongyang.
I stedet for at overholde fælleserklæringen 13. februar 2007 om at indlede forhandlinger om en
fredsaftale i Korea og fjernelse af alle a-våben på
Koreahalvøen er både Obama-regeringen og den
sydkoreanske højreregering kørt fast i en ventestrategi kombineret med aggressive krigsøvelser, trusler om ”præventive” atomvåbenangreb, skærpede
sanktioner og psykologisk krig imod DDF Korea.
De venter på, at deres ønskedrøm går i opfyldelse.
Men denne vente- og kollapsstrategi er flere gange
før slået fejl.
DDF Korea overkom med en kollektiv folkelig
kraftanstrengelse naturkatastroferne og den økonomiske krise i 1990’erne gennem den såkaldte Hårde
March. Og DDF Korea svarede igen med held på
USA’s ondskabsakse og trusler om overraskelse avåbenangreb med udvikling af egne a-våben.
DDF Korea er meget stabilt politisk og med en
uafhængig selvstændig økonomi på vej frem.
Vi siger til USA og Sydkorea: Stop krigstruslerne,
sanktionerne og den psykologiske krig! Det er en
blindvej. Kom til forhandlingsbordet!
A.K.

Venskabsforeningen er kommet i besiddelse af oplysninger om, at det hemmelige politi i Danmark
PET i årevis har overvåget foreningen igennem
placering af agenter i foreningen eller ”kilder”, som
man kalder det i den meget begrænsede aktindsigt
Venskabsforeningens formand netop har fået. Efter
et års venten på begæring om indsigt i alle sagsakter
PET besidder om Venskabsforeningen og dens
medlemmer samt oplysninger om hvordan disse er
tilvejebragt hos PET, har foreningen fået svar. Svaret var: I må intet se. PET arbejder med at forebygge, forhindre og opklare straffelovsovertrædelser
om rigets sikkerhed. Det er begrundelse nok til at
afvise aktindsigt. Dertil kommer hensynet til PET’s
samarbejdspartneres og kilders sikkerhed, som også
er begrundelse for afvisningen.
PET belærer i svaret foreningen om, at lovgrundlaget ikke er forvaltningsloven, men offentlighedsloven beslutningen er truffet efter. Efter forvaltningslovens kan man kun få aktindsigt, hvis man er part i
en sag, hvori der skal træffes afgørelse eller er truffet afgørelse. PET må meget undskylde, at vi har
brugt den forkerte lov i vores anmodning, men må
vi spørge: Er det ikke at træffe en afgørelse i hemmelighed at beslutte sig for, at Venskabsforeningen
tilhører målgruppen, der udgør en fare for bevarelse
af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert
samfund, og derfor beslutte at igangsætte overvågning af foreningen. Det fremgår af PET hjemmeside, at PET har fokus på personer og organisationer der begår eller kunne tænkes at begå strafbare
handlinger som angreb på statsforfatningen, terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, ekstremisme og spionage.
Venskabsforeningen har i 42 år altid beskæftiget sig
med fuldt lovligt venskabs- og solidaritets arbejde
med Koreas folk. Vi har aldrig haft planer om angreb på statsforfatningen, terrorisme, spredning af
farlige våben, udøvelse af ekstremisme eller spionage.
Venskabsforeningens formand eller bestyrelse har
aldrig været afhørt af politiet eller sigtet for noget
ulovligt. Alligevel overvåges foreningen nu på 42.
år og kan ikke få aktindsigt i sin sag hos PET. Venskabsforeningens anmodning om aktindsigt har
været nytteløs. Det er også nyttelyst at anke afgørelsen til Justitsministeriet. Svaret her ret forudsigeligt. En lukket dør. De få meget gamle akter vi har
fået lov at se, siger ikke meget om Venskabsforeningens arbejde. Men vi bliver dog også her bekræftet i, at bl.a. folketingsmedlemmers helt lovlige
besøg i DDF Korea registreres hos PET. Det er
rystende og helt uforståeligt. Vi kræver at overvågningen indstilles og alle sagsakter slettes.
A.K.

ÅRSMØDE I CILRECO
I PARIS

NY BOG:

KIM JONG IL:
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA ER EN UOVERVINDELIG SOCIALISTISK STAT AF JUCHETYPEN

Fra årsmødet i CILRECO i Paris i marts 2010. I midten ses Henning Jakobsen, der repræsenterede Venskabsforeningen

Lørdag den 27. marts 2010 afholdt International Forbindelseskomitéen For Fred og Genforening i Korea,
CILRECO, årsmøde i Paris i det udvidede præsidium.
Professor og forfatter Robert Charvin afholdt generalsekretariatets beretning. Heri understregedes betydningen af flere af årets mærkedage, herunder 65årsdagen for Koreas befrielse fra Japan, 65-årsdagen
for stiftelsen af Koreas Arbejderparti og 10-årsdagen
for 15. juni 2000 Nord-Syd-fælleserklæringen. Det
blev endvidere understreget at det netop er Vesten,
som har fremprovokeret de fleste af de problemer,
som DDF Korea anklages for at have skabt for sig
selv. Et handlingsprogram for 2010, der bl.a. indeholdt en beslutning om at gennemføre en underskriftskampagne for en fredsaftale i Korea blev vedtaget.
Endeligt vedtoges en udtalelse, som krævede fjernelse
af atomvåben i regionen og amerikansk troppetilbagetrækning fra Sydkorea. Fra Venskabsforeningen
Danmark – DDF Korea deltog bestyrelsesmedlem
Henning Jakobsen, som overbragte en hilsen fra bestyrelsen og endvidere erklærede at den amerikanske
militære tilstedeværelse i Korea ikke kun er en trussel
mod det koreanske folk, men også mod verdensfreden
generelt og mod princippet om selvbestemmelsesret.
Henning Jakobsen

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udgav i
februar 2010 en ny bog på dansk af kammerat
Kim Jong Il. Kammerat Kim Jong Il er generalsekretær for Koreas Arbejderparti og formand for Den Nationale Forsvarskommission i Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Bogen er en tale offentliggjort første gang på koreansk den 5. september 2008. Titlen er:
Den Demokratiske Folkerepublik Korea er en
uovervindelig socialistisk stat af Juchetypen. I talen
gennemgår kammerat Kim Jong Il DDF Koreas sejrrige historie, revolutionen og kampen for opbygningen
af socialismen. I talen fremgår det, at DDF Korea blev
grundlagt og opbygget under ledelse af præsident Kim
Il Sung og Koreas Arbejderparti, og at republikkens
opbygning førte til et fremgangsrigt socialistisk land
af Juchetypen. I talen opregnes ligeledes de forestående opgaver og metoder der skal i spil for at opnå målet
om et magtfuldt og blomstrende socialistisk Korea på
basis af Jucheideen.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har fundet
det vigtigt at udgive denne historiske tale af kammerat
Kim Jong Il, især fordi den også fokuserer på hvordan
befolkningen i DDF Korea, trods flere år med modgang i form af naturkatastrofer, imperialistisk blokade
og krigstrusler, igen er på vej mod opbygningen af et
bæredygtigt socialistisk og uafhængigt Korea.
Bogen fås hos Venskabsforeningen – se bagsiden.

KIM JONG IL 68 ÅR

KIM IL SUNG 98 ÅR

Præsident Kim Il Sung
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il fyldte 68 år den 16.
februar 2010.

Koreas folk fejrede 16. februar 2010 lederen af
Den Demokratiske Folkerepublik Korea kammerat Kim Jong Il. Han fyldte 68 år.
Kammerat Kim Jong Il har en lang karriere i Koreas
Arbejderparti. I 1997 blev han valgt som generalsekretær for partiet – en post der grundet 3 års sorg
havde været ledig siden den tidligere generalsekretær Kim Il Sungs død i 1994.
Ved en forfatningsændring i 1998 blev det fastslået
at, at titlen præsident for evig tid skulle tilhøre afdøde præsident Kim Il Sung – grundlæggeren af det
socialistiske Korea.
Kammerat Kim Jong Il har igennem årene udgivet
en lang række bøger om politik, om ideologi, om
videreudvikling af Juche-ideen og om vejen til genforening af det delte Korea.
Kammerat Kim Jong Il underskrev i Pyongyang i
2000 og 2007 to Nord-Syd Fælleserklæringer sammen med to tidligere sydkoreanske præsidenter.
Historiske erklæringer, hvis indhold vi i 8 år så
langsomt blive implementeret på tværs af den ellers
hidtil hermetisk tillukkede demarkationslinje mellem Nord og Sydkorea.
Desværre er Nord-Syd processen i dag igen frosset
næsten helt ned på grund af det sydkoreanske konservative Lee-styres meget fjendtlige indstilling til
DDF Korea, og USA’s støtte hertil.
Under kammerat Kim Jong Il’s ledelse har befolkningen i Nordkorea med kollektiv kraftanstrengelse
overvundet de 10 onde år under den lange march fra
begyndelsen af 90’er og frem. Folket i DDF Korea
er således nu i fuld gang med genopbygningen af
det socialistiske Korea frem mod 2012.
Kammerat Kim Jong Il har formået at skabe respekt
om DDF Korea og dets folk, og gjort det tydeligt, at
republikken aldrig vil underlægge sig USA’s verdensherredømme eller acceptere en genforening af
Korea a la ”Tysklandsmodellen”.
Kammerat er tilbage i fuld tjeneste efter nogle måneders sygdom i sidste halvdel af 2008.
Venskabsforeningen har på et medlemsmøde den
16. februar 2010 sendt en fødselsdagslykønskning
til kammerat Kim Jong Il og Koreas folk.
A.K.

Den 15. april 2010 ville DDF Koreas grundlægger Kim Il Sung være fyldt 98 år. Koreanerne
kalder dagen for SOLENS DAG.
Den 15. april 2010 ville DDF Koreas nu afdøde
præsident Kim Il Sung være fyldt 98 år. Kammerat
Kim Il Sung blev født i 1912 og døde i 1994 82 år
gammel. Han blev i verden kendt som det socialistiske Koreas fader. Han havde en meget aktiv og
ledende rolle i befrielseskampen under Japans grusomme besættelse af Korea (1910-1945).
Kammerat Kim Il Sung stod i spidsen for det nye
Korea nord for den 38. breddegrad da Japans hær
kapitulerede i 1945 til Den Røde Hær. Samme år
blev han medstifter af Korea Arbejderparti, der er
det ledende parti i Korea. Han blev valgt som generalsekretær for partiet, og forblev på denne post
indtil sin død.
Kammerat Kim Il Sung blev også udråbt til leder af
Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der blev
grundlagt i 1948, da USA forhindrede en genforening af Korea. Han forblev også landets præsident
til sin død.
Kammerat Kim Il Sung ledede ligeledes som marskal Koreas Folkehær sejrrigt igennem Koreakrigen
1950-53, der med kinesisk støtte endte med et militær nederlag til USA-imperialismen. Men samtidig
også med 3 millioner dræbte koreanere efter USA’s
terrortæppebombninger og folkedrab begået imod
den unge socialistiske republik.
Kim Il Sung indskrev sig for disse bedrifter som et
stort navn blandt verdens anti-imperialister.
Efter Koreakrigen stod Koreas Arbejderparti og
dets leder i spidsen for et kolossalt og meget vanskeligt opbygningsarbejde, der på 14 år bragte DDF
Korea fra ruiner til et socialistisk industri- og landbrugssamfund med fuld elektrisering af landet, afskaffelse af høj børnedødelighed, indførelse af et
omfattende gratis sundhedsvæsen, afskaffelse af
analfabetisme og indførelse af 11 års obligatorisk
gratis skolegang og efterfølgende uddannelsesgaranti i slutningen af 1960’erne.
Ledetråden i denne enestående revolutionære opbygning var Juche-ideen, som blev formuleret af
kammerat Kim Il Sung. Juche-ideen betyder i den
korte udgave betyder,

Præsident Kim Il Sung besøger Kangson Stålværket under Chollimakampagnen i 1960 midt i de hårde genopbygningsår

at stole på egne kræfter og egne erfaringer og nok
skal man lære af andre, men ikke gøre sig afhængig
af dem.
Kammerat Kim Il Sung var hele sit liv, ikke kun
optaget af forsvaret for og opbygningen af DDF
Korea, men også at der skal findes en løsning på
den ulykkelige deling af hele den koreanske halvø
og USA militære besættelse af Sydkorea. Han
fremsatte derfor igennem årene utallige forslag til
hvordan Korea kunne blive genforenet uden fremmed indblanding og med fredelige midler. Og forslag til af sikring af varig fred i Korea og tilbagetrækning af USA’s tropper og masseødelæggelsesvåben i Sydkorea. De mest kendte forslag er det fra
1980 om dannelse af en Nord-Sydkoreansk konføderation og hans 10-punktsprogram for genforening
fra 1993. Vigtige elementer af disse forslag er indskrevet i Nord-Syd Fælleserklæringen, der blev
indgået af Kim Il Sungs afløser kammerat Kim
Jong Il og Sydkoreas daværende præsident Kim
Dae Jung i 2000 på det historiske Nord-Syd topmøde i Pyongyang. En fælleserklæring, som i flere år
var i fuld gang med at blive implementeret i Korea,
og som blev fulgt på et nyt Nord-Syd topmøde i
Pyongyang i 2007 med indgåelsen af Fælleserklæringen For Udvikling af Nord-Syd Relationer og for
Fred og Fremgang underskrevet af kammerat Kim
Jong Il og Sydkoreas daværende præsident. Men
erklæringerne og implementeringsprocesserne er nu
skrinlagt af den højredrejede USA-følgagtige Leeregering i Sydkorea. Forhåbentligt kun midlertidigt.
Endelig var kammerat Kim Il Sung en fremtrædende skikkelse i den internationale kommunistiske
bevægelse. I de seneste år af hans

Præsident Kim Il Sung taler med bønderne om landbrugets situation her under besøg på Kumgang Kooperativ farm i Onchon i juni
1994 få dage før hans død

liv ydede kammerat Kim Il Sung en stor indsats for at
overvinde de negative følger i den internationale
kommunistiske bevægelse efter sammenbruddet i
Østeuropa og USSR. Det skete bl.a. ved som leder af
Koreas Arbejderparti at udfærdige Pyongyangerklæringen for socialismen i 1992, som mange kommunistiske partier og arbejderpartier verden over tilsluttede
sig.
Kammerat Kim Il Sung vil blive husket som en stor
leder af den første uafhængige, socialistiske Korea
igennem et halvt århundrede og som en stor antiimperialist.
Efter præsident Kim Il Sungs død indstiftede man i
1998 i DDF Korea hans fødselsdag den 15. april som
SOLENS DAG og et nyt årstalssystem, hvor præsident Kim Il Sungs fødeår 1912 blev gjort til år 1 –
eller rettere Juche 1. Så i år skriver man i Korea årstallet Juche 99 (2010).
I Korea er man allerede i gang med forberedelserne til
de helt store festligheder, der skal finde sted i april
2012, hvor præsident Kim Il Sung fylder 100 år. Til
disse forberedelser hører forskellige appeller og kampagner om at arbejde hårdere for at nå målet om et
blomstrende socialistisk velfærdssamfund i 2012.
Anders Kristensen

Solens Dag 2010 blev fejret overalt i DDF Korea. Her danses i
storbyen Wonsan i den østlige Kangwon provins.

VI ER KLAR TIL BÅDE
DIALOG OG KRIG

offentligt har givet, og i stedet øger de presset på
DDF Korea gennem krigsøvelser og sanktioner.
Mængden af USA’s provokationer har for længst
overskredet alle de grænser som DDF Korea har
sat, hvorfor republikken ikke længere føler sig bundet af de grænser USA har sat op. Derfor er DDF
Korea nu klar til at modreagere ved at svinge sværdet. DDF Korea er klar til såvel dialog som krig
afhængig af den militære trussel og fortsatte sanktioner.

Atomhangarskibet USS George Washington under flådekrigsøvelsen Invincible Spirit I Sydkorea i juli.

Sådan udtrykte en talsmand for DDF Koreas
udenrigsministerium sig den 24. juli 2010 under
et interview med Koreas nyhedsbureau KCNA
den dag USA og Sydkorea iværksatte den 4dages flødeøvelse Invincible Spirit som en trussel imod DDF Korea. Flødekrigsøvelsen blev
iværksat som reaktion på påstanden om, at DDF
Korea havde sænket den sydkoreanske korvet
Cheonan i marts og var dermed en optrapning
af konfrontationen i Korea fra amerikanske og
sydkoreanske side.
Videre i interviewet med KCNA sagde talsmanden,
at flådeøvelsen var medvirkende til, at USA bestræbelser på at isolere og styrte regeringen i DDF
Korea havde nået et mere farligt stadium.
Talsmanden sagde, at USA’s udenrigsminister og
forsvarsminister for nylig besøgte den Demilitariserede Zone havde de ingen skrupler med at bryde ud
i de værste anti-DDF Korea erklæringer og puste til
ilden. USA har båret sig tåbeligt ad, at de har forsøgt er gået så vidt som at intimidere DDF Korea
ved at true med atomvåben. En sådan militær provokation med reminiscenser tilbage fra kanonbådsdiplomatiet i forrige århundrede viser os, at USA
endnu ikke har forladt den kolde krigs tænkemåde,
sagde talsmanden.
DDF Korea har gjort klart både hjemme og til omverdenen, at det er rede til at løse Koreakonflikten
gennem 6-parts forhandlinger på lige fod ud fra
ønsket om at bevare freden og sikkerheden på den
koreanske halvø og i regionen.
Trods dette driver USA nu situationen ud i en ekstrem fase ved at eskalere konfrontationen med DDF
Korea under påskud af Cheonan-sagen, som DDF
Korea intet har at gøre med. USA har afvist al dialog med DDF Korea inklusiv 6-partsforhandlinger,
og de løbet fra alle deres forpligtelser, som de før

Amerikansk atomubåd i aktion under den amerikansksydkoreanske flådekrigsøvelse Invincible Spirit vendt imod
DDF Korea 24.-28. juli 2010.

Den aktuelle situation viser tydeligt hvem, der er
en ærkekriminel krænker af freden og stabiliteten
på den koreanske halvø og resten af Nordøstasien.
Sluttelig udtrykte talsmanden, at DDF Korea har
klargjort sit atomafskrækkelsesvåben som et
stærkt modsvar til USA’s militære provokationer,
sanktioner og pres og krav fra FN’s Sikkerhedsråd. USA vil under alle omstændigheder blive
holdt ansvarlig for dets handlinger.

”FRIENDLY FIRE”
FORMENTLIG ÅRSAG
TIL CHEONANS FORLIS

Sydkoreansk korvet af samme type som Cheonan i aktion i
krigsøvelsen Foal Eagle i marts 2010.

Vraget af den sænkede sydkoreanske korvet Cheonan

Til trods for, at DDF Korea kraftigt har
benægtet at være indblandet og endda
udtrykt sorg over tabet af landsmænd
udpeges DDF Korea som skyldig i den
tragiske sænkning af det 1200 tons tunge korvet Cheonan i Koreas Vesterhav
natten til den 26. marts 2010.
Ved 21.30-tiden den 26. marts sprængtes den sydkoreanske korvet Cheonan i to dele og sank ud for
øen Baengnyeong. Ud af en besætning på 104 mand
omkom 46.
Hændelsen fandt sted i en meget omstridt havområde, der kontrolleres af Sydkorea. Øen ligger kun to
sømil fra fastlandet i DDF Korea. Korvetten forliste
under en af de mange flådekrigsøvelser, som USA
og Sydkorea afholder i Sydkorea vendt som en trussel imod DDF Korea.
Det er bemærkelsesværdigt, at Sydkoreas militære
myndigheder lige efter hændelsen tilbageviste rygterne om, at det skulle være DDF Korea der var
årsag til katastrofen. Bl.a. kom det i sydkoreansk
presse frem, at det kunne tyde på, at sprængningen
var sket med det avancerede tyske sprængstof
RDX, og at det næppe var sandsynligt, at DDF Korea skulle være i besiddelse af dette sprængstof, der
er et avanceret NATO-våben.
Den politiske koreanske kommentator Kim Myong
Chol, der er stationeret i Tokyo for avisen Asia
Times skrev den 5. maj, at alt tydede på, at der var
tale om ”friendly fire” med en torpedo affyret fra et
amerikansk eller sydkoreansk flådefartøj under
krigsøvelsen Foal Eagle.
”Det tyder på, at USA forårsagede den frygtelige
ulykke med såkaldt ”friendly fire” (venskabelig ild,
red.), som jo også er et kendt fænomen fra Irak og
Afghanistan, vurderede Kim.”

I samme artikel I Asia Times pegede Kim på en
række andre omstændigheder, som bestyrker denne
vurdering:
- DDF Korea har ikke tilstrækkeligt lydløse ubåde,
der kan trænge tæt ind på sydkoreansk farvand uden
at blive opdaget af de amerikanske og sydkoreanske
ubådsbekæmpelsesenheder. DDF Koreas ubåde kan
umuligt udmanøvrere et stærkt højteknologisk udstyret Aegis-krigsflådefartøj, identificere korvetten
Cheonan og efterfølgende kløve den midt over med
en torpedo og bagefter slippe uskadt væk uden at
efterlad det mindste spor af sin identitet.
- Katastrofen fandt sted netop som Pentagon havde
proklameret en af verdens største øvelser Key Resolve og Foal Eagle igangsat. Øvelsens flådedel
fandt sted I Koreas vesthav nær den nordlige grænselinie NLL for at kunne holde et vågent øje med
DDF Korea og indøve en ødelæggelse af massekommunikationen I den nordlige del af Korea. Et
meget stort antal topmoderne krigsfartøjer fra USA
og Sydkorea deltog i øvelsen, som bl.a. indeholdt
bekæmpelse af fjendtlige ubåde.
Videre påpeger Kim Myong Chol at USA’s viceudenrigsminister James Steinberg og general og
øverstkommanderende for USA styrker I Sydkorea
(USFK) Walter Sharp på et tidligt tidspunkt efter
katastrofen afviste, at DDF Korea skulle være indblandet. Det blev også sagt på et pressemøde den 4.
april 2010 afholdt af USFK og Sydkoreas øverstkommanderende, hvor general Sharp sagde: ”Vi
holder skarpt øje med Nordkorea hver eneste dag
året rundt døgnet rundt og det vil vi fortsat gøre.
Men vi har ikke observeret nogen usædvanlig aktivitet for tiden.”

USA’s øverstkommanderende i Sydkorea general Walter Sharp
og Sydkoreas øverstkommanderende general Jong Sung Cho.

På internettet har der således i Sydkorea og USA
længe verseret overbevisende teorier om at Cheonans forlis og de 46 dræbte soldater skyldtes en
”friendly sinkning” ved en amerikanske ubåd under
øvelsen. Det gav Sydkoreas præsident Lee Myong
Bak store indenrigs politiske problemer.
Først den 20. maj - næsten to måneder efter katastrofen – hævdede Sydkoreas regering og USA, at
det Cheonan blev sænket af en nordkoreansk torpedo. Påstanden byggede på undersøgelser foretaget
af en havarikommission med teknisk støtte fra
USA, England, Canada, Australien og Sverige.
Men denne kommissions undersøgelsesrapport var
ikke troværdig. Således afviste Kina i forhandlinger
med USA i Shanghai og Beijing de sydkoreanske
og amerikanske konklusionerne om en torpedo fra
DDF Korea som ikke troværdig. Den konklusion
baserede kineserne på en selvstændig militærteknisk vurdering foretaget af det kinesiske militær,
der mente Cheonan havde stødt på en sømine.
Alligevel blæste Sydkoreas regering - aktivt støtte
af USA - sagen op og truede med straf, hævn og
sanktioner imod DDF Korea, og med at indbringe
sagen for FN’s Sikkerhedsråd. Sydkorea stoppede
med øjeblikkelig virkning alt Nord-Syd samarbejde
og indført sejlladsforbud for nordkoreanske handelsskibe i sydkoreanske farvande.
Præsident Obama bakkede Lee Myung Bakstyret i Sydkorea op og udtalte, at USA til enhver
tid vil stå militært sammen med Sydkorea imod
Nordkorea. Der blev truffet beslutning om en række
nye amerikansk-sydkoreanske krigsøvelser nær
demarkationslinien til DDF Korea og flådeøvelser
ud for både øst og vestkysten. Samtidig truede
USA’s udenrigsminister Clinton med, at flere ”konsekvenser” er på vej.
Men ikke nok med det, den højreorienterede regeringsleder Lee Myung Bak i Sydkorea har også
udtalt, at man vil genoptage den psykologiske
krigsførelse med kæmpehøjttalere og anden propaganda vendt imod DDF Korea. Som om den psykologiske krigsførelse ikke længe har kørt på højeste
gear fra Sydkorea, USA, Japan og andre imperialistiske magter.
DDF Korea så meget alvorligt på disse falske anklager og kaldte præsident Lee Myong Bak for en
landsforræder. DDF Korea advarede om, at anklagerne kunne betyde en ny krig i Korea og at alle
propagandahøjttaler ville blive skudt ned, hvis de
blev taget i brug.
Kim Myong Chol fra Asia Times påpegede efter at
læst undersøgelsesrapporten i slutningen af maj, at
undersøgelseskommissionen intet bevis kunne
fremlægge for, at der var en nordkoreansk ubåd
tilstede i området, hvor Cheonan blev sænket. Der
intet bevis for hvordan det virkeligt skulle kunne
lade sig gør for DDF Korea med en ubåd at snige
sig ind i et område, hvor en af verdens største flådeøvelser var i gang med den højst udviklede mili-

tære teknologi til rådighed. Undersøgelseskommission havde heller ikke kommenteret det tyskfremstillede sprængstof, som er fundet på vraget.

Det såkaldte ”bevis” for en nordkoreansk torpedo stump. Men
ilbon (nr. 1 på koreansk) tyder på den stammer fra Sydkorea,
idet DDF Korea ikke skriver nr. 1 på samme måde, men ilho
som også betyder nr. 1.

Asia Times-journalisten fremhævede også, at den
kendte militærkyndige canadiske journalist Stephen
Gowans fra Global Research kaldte direkte den
amerikansk-ledede undersøgelsesrapport for falsk
bevisførelse. Ifølge Gowans var der nærmere tale
om en ny Tonkinbugtepisode med henvisning til
den amerikanske iscenesatte episode i Tonkinbugten i Vietnam i 1964, som gav USA ”anledning” til
at iværksætte angreb ind i Nordvietnam dengang.
Cheonanepisoden har alle kendetegn ¨på endnu en
Tonkinbugtepisode. Det er sket mange gange før i
historien, at angriberen anklager offeret for uprovokeret angreb for at retfærdiggøre udøvelse af en
aggressiv politik under foregivende af at være
”selvforsvar”.

Området hvor Cheonan sænkning fandt sted.

Kilder: Korea Information nr. 3 – 2010 og Asia
Times.

BAG OM NORDKOREAHETZEN
Kina har stemplet USA’s og Sydkoreas version af hændelsen og anklagerne mod Nordkorea som upålidelig.
af Erik Anderson, Kommunistiska Partiet, Sverige

synke, så må vi til at omskrive hele vores militærdoktrin.« Efter først at have udelukket al nordkoreansk indblanding, så har nogen taget en politisk
beslutning om at skyde skylden for eksplosionen på
nordsiden. Hensigten er at øge spændingerne på den
koreanske halvø.
Der er flere interesser på spil. Højrekræfterne i
Sydkorea vil piske en krigsstemning op forud for
det kommende valg. De forfølger en hensigt om at
gøre en ende på Nordkorea.
I baggrunden lurer USA’s interesser. USA vil beholde sine 60.000 soldater i Japan og sine godt
30.000 i Sydkorea.
Som en umiddelbar reaktion på anklagerne mod
Nordkorea, ændrede Japans premierminister Yuiko
Hatoyama sit tidligere valgløfte om at forhandle en
nedlæggelse af USA’s store militærbaser på øen
Okinawa. Det førte til, at den japanske regering
faldt.

Vraget af den sydkoreanske korvet Cheonan

Pres på Kina

Den 26. marts sank den sydkoreanske korvet Cheonan efter en eksplosion, som var så kraftig, at fartøjet knækkede midt over. Umiddelbart efter Cheonans sænkning sagde både det amerikanske militær
og deres marionetter i Sydkorea, at det næppe var
sandsynligt, at båden sank på grund af et angreb fra
Nordkorea.

Med anklagerne mod Nordkorea forsøger man desuden at presse Kina til at svigte den nordlige og
uafhængige del af Korea. Det er noget, som Kina
afviser. Under de seneste strategiske samtaler mellem USA og Kina i Shanghai og Beijing har den
kinesiske side betegnet den nye, officielle amerikanske og sydkoreanske udlægning som upålidelig.
»Denne konklusion baseres på en uafhængig teknisk vurdering, som er foretaget af det kinesiske
militær, oplyser en militærrådgiver fra Folkets Befrielseshær i Beijing«, skriver Yoichi Shimatsu i
New America Media den 27. maj 2010.

I begyndelsen af april, mindre end to uger efter at
båden sank, konstaterede chefen for Sydkoreas
efterretningstjeneste, Won See Hoon, over for en
parlamentskomité, at der ikke fandtes beviser, der
forbinder Nordkorea med korvettens forlis.
Den sydkoreanske forsvarsminister Kim Tae Young
bakkede udsagnet op, og påpegede, at ingen af de
overlevende havde opdaget nogen torpedo, mens
Lee Ki Sik fra marineafdelingen i Sydkoreas generalstab forklarede, at »Intet nordkoreansk fartøj var
blevet opdaget i de farvande, hvor ulykken indtraf.«
Bemærk at han sagde »ulykken«. En lignende udtalelser kom, i den førte tid efter at skibet gik til
bunds, fra de højeste ledere i det sydkoreanske militær- og efterretningsetablissement.

Kovending
Efter at en tvivlsom undersøgelseskommission nu i
strid med alle tidligere udtalelser alligevel har slået
fast, at skibet på 1200 ton blev sænket af Nordkorea, konstaterer Baek Sung Jo, der er analytiker ved
Koreas Institut for Forsvarsanalyse:
»Hvis en enkelt torpedo eller flydemine kan sprænge et stort orlogsfartøj i to stykker og få det til at

Ved at skabe en krise i Kinas nærområde og rette
anklager mod Nordkorea vil USA opretholde et
pres på Kina med henblik på at få landet til at indtage en mere defensiv position over for imperiemagten.
USA har altså noget at vinde på tre fronter:
* Fastholde den spændte situation på Koreahalvøen.
* Sikre fortsat tilstedeværelse i Japan.
* Opretholde presset på Kina.

Midt under øvelse
I lyset af disse interesser sløjfes med et pennestrøg
alle tidligere udtalelser om, at Nordkorea ikke var
indblandet. Nordkorea selv hævder, at det ikke råder over så avancerede ubåde, som kan undgå at
blive opdaget af de aflytningssystemer, der findes
omkring det svært befæstede Byeongnyeong, som
kontrolleres af Sydkorea og dermed af USA.

Cheonan snak nemlig ikke i nordkoreansk farvand
men inde på nøje overvåget sydkoreansk farvand,
hvor en langsomtgående nordkoreansk ubåd ville
have rigtig svært ved at operere uden at blive opdaget, skriver den nordkoreanske militæranalytiker
Kim Myong Chol i en pressemeddelelse.
Sprængningen af båden fandt tidsmæssigt sted omkring USA’s og Sydkoreas store militærøvelse
»Drægtig Ørn« (Foal Eagle), som bl.a. omfatter
øvelser rettet mod ubåde. At Nordkorea midt under
en militærøvelse skulle begive sig ind i et svært
bevogtet og lavvandet havområde med en gammel
ubåd for at forsøge at sænke et fartøj lyder ikke
sandsynligt.

EN LAMMER TIL
FAGBEVÆGELSEN
I SYDKOREA
Den 1. juli 2010 trådte nogle lovændringer i
kraft i Sydkorea, som ifølge det sydkoreanske
LO truer med at lamme fagforeningsarbejdet.

Bevismaterialet
De rustne dele af en torpedo, som bliver vist frem,
har udløst mere end almindelig skepsis blandt sydkoreanske oppositionspartier, der kræver en uafhængig undersøgelse uden regeringsindblanding.
På den gamle, rustne torpedo findes store dele i
behold, inklusive noget, der kan sammenlignes med
en drivaksel. Det angiveligt er denne torpedo, som
havde så meget sprængkraft, at den kunne kløve et
1200 ton-skib midt over – og alligevel have centrale
dele i behold! Det er ikke mærkeligt, at sydsiden
nægter nordsiden adgang til stedet og beviserne.
Som altid når Nordkorea kommer på tale er det
vigtigt at være på udkig efter krigspropaganda.
Husk bare vores egne ubådshistorier fra 1980’erne.
*)
*) I 1980’erne dukkede der næsten systematisk
»Sovjetiske ubåde« op i den svenske skærgård, når
der skulle diskuteres finanslov og bevillinger til
svensk militær.
Artiklen blev bragt i den svenske ugeavis Proletären, 3. juni 2010 og igen Dagbladet Arbejderen
den 19. juni, hvorfra den er sakset til Korea Bulletin..

Fra en af KCTU’s aktioner imod de nye love i foråret.

Undertrykkelsen af fagbevægelsen i Sydkorea når i
morgen nye højder. På denne dag træder nye fagforeningsfjendske love i kraft.
Som en del af de tilkæmpede rettigheder har de
sydkoreanske værftsarbejdere fået arbejdsgiverne til
at frikøbe et antal fagforeningsmedlemmer til fagligt arbejde. Hidtil har dette været en del af overenskomstforhandlingerne, men de nye regler begrænser antallet ved lov.
Lovændringen vil lamme fagforeningsarbejdet på
de store virksomheder, pointerer det sydkoreanske
LO, KCTU. For eksempel skal Hyundai Motors
55.000 ansatte i Sydkorea fremover nøjes med 24
fuldtids-fagforeningsfolk til at varetage deres interesser. I øjeblikket er der godt 100. Og det nytter
ikke noget, at fagforeningen og virksomhedsledelsen laver en intern aftale om at bevare antallet af
fagforeningsfolk på Hyundai-fabrikkerne. Fagforeninger, der forsøger at forhandle sig til flere end det
lovbestemte antal, og virksomhedsledelser, der
giver efter for sådanne krav, kan idømmes store
bøder.
KCTU har afholdt flere møder og aktioner mod de
nye fagforeningsfjendske love. For eksempel mødte
ledende KCTU-medlemmer en dag i juni op i Arbejdsministeriet og forlangte at få arbejdsministeren
i tale for overfor ham at kræve lovændringerne taget af bordet. Istedet blev de brutalt arresteret af
politiet og ført til en nærliggende politistation. Her
blev de først løsladt flere timer senere med udsigt til
et retligt efterspil. Blandt de arresterede var en af

Ny splittelses-lov
Denne del af lovændringerne, der først træder i
kraft 1. juli næste år, indfrier på papiret den sydkoreanske fagbevægelsens årelange krav om retten til
flere fagforeninger på arbejdspladsen. Men lovændringerne giver arbejdsgiverne store muligheder for
at manipulere med forhandlingsretten.

KCTU har afholdt mange aktioner, møder og demonstrationer
imod de nye fagforeningsfjendtlige love. Her demonstrerer
KCTU’s medlemmer i marts i Seoul.

KCTU’s viceformænd. En talsmand for KCTU
kritiserer efterfølgende kraftigt arbejdsministeren
for at »nægte enhver dialog og afvise ønsket om få
ham i tale«.

Papir-fagforeninger
I modsætning til herhjemme er der en fagforening
for hver virksomhed i Sydkorea. Selv om det i dag
er tilladt at oprette landsdækkende fagforeninger, er
virksomheds-fagforeningerne ofte de eneste, der har
forhandlingsretten. Sydkoreas arbejdsmarkedslovgivning giver ikke tilladelse til at strejke for landsdækkende overenskomster – det betragtes som en
»politisk« strejke, og det er i Sydkorea forbudt at
strejke for politiske krav. Desuden er det forbudt
med mere end én fagforening på virksomheden. Det
har mange virksomheder brugt til at oprette en
»fagforening« totalt styret af virksomheden.
Disse såkaldte papir-fagforeninger er et stort problem i Sydkorea, da de per definition sidder på forhandlingsretten, og ethvert forsøg på at oprette en
ægte fagforening er forbudt. Samtidig forbyder
lovgivningen, at virksomheds-fagforeningerne lader
fyrede fagforeningsmedlemmer blive i fagforeningen.
Arbejdsgiverne har dermed alle kort på hånden for
at slippe af med aktive fagforeningsmedlemmer. og
bevare magten via papir-«fagforeningerne«.
På de store virksomheder – bortset fra Samsung – er
det dog lykkedes efter mange års kamp at få etableret ægte fagforeninger. Men udover regeringsdiktatet om en kraftig begrænsning af fagforeningsarbejdet på disse virksomheder truer en anden del af
lovændringerne også disse fagforeningers forhandlingsret.

Det er nemlig op til arbejdsgiverne, om de vil forhandle med hver fagforening for sig. Vil de ikke
det, har fagforeningerne pligt til at danne et fælles
forhandlingsudvalg. Kan de ikke blive enige om,
hvem der skal sidde i udvalget, skal dette sammensættes efter fagforeningernes medlemstal på virksomheden. Lovændringen vil føre til yderligere
faglig splittelse og give arbejdsgiverne rige muligheder for at manipulere og true sig til favorable
virksomhedsoverenskomster, forudser KCTU.

Krig og forhandling
Den nye formand for KCTU, Kim Young Ho, vandt
i februar formandsposten på et løfte om, at »KCTU
skal gå ind i en altomfattende krig« mod de nye
arbejdsmarkedslove.
En del af »krigen« har allerede haft en vis succes:
KCTU opfordrede til at boykotte regeringspartiet
Det Store Nationale Parti ved lokalvalgene 2. juni.
Partiet gik kraftigt tilbage ved lokalvalgene og mistede en del vigtige borgmesterposter.
Efterfølgende er KCTU dog gået med til at deltage i
de regeringsledede forhandlinger om udmøntningen
af lovændringerne, som regeringen på grund af de
mange internationale protester fra blandt andet
FN’s arbejdsorganisation ILO har lovet at gennemføre.
KCTU vil deltage for at undgå »yderligere forringelser« af de faglige rettigheder, siger Kim Young
Ho.
– Vi anerkender ikke den nye lov, men har besluttet
at lade vores stemme blive hørt, eftersom regeringen forsøger at bruge den nye lov til yderligere
indsnævring af de faglige rettigheder, sagde
KCTU’s formand i marts til avisen Yonhap News.
Denne artikel er sakset fra Dagbladet Arbejderen
den 30. juni 2010.

WHO: SUNDHEDSVÆSENET I DDF KOREA ER
LANGT BEDRE END I
MANGE U-LANDE

Dr. Margeret Chan

Mange u-lande har anledning til at missunde
DDF Koreas sundhedsvæsen med dets store
antal sundhedspersonale og dets gratis og
almene sundhedsvæsen. Det sagde medicinaldirektør Margeret Chan fra WHO ved en
pressekonference den 30. april 2010 i Beijing.
Margeret Chan er uddannet læge i Canada og har
arbejdet flere år i Kina og internationalt for WHO.
Hendes speciale er pandemiske sygdomme, smittekontrol, kommunikation og internationalt samarbejde indenfor sundhedsvæsen. I slutningen af april i
år besøgte hun DDF Korea og som afslutning på
besøget holdt hun en pressekonference.
Her oplyste Chan, at hun faktisk var blevet imponeret over DDF Koreas betydelige fremskridt indenfor
sundhedsvæsen. Hun fremhævede, at DDF Korea er
et af meget få u-lande med almen og gratis sundhedsvæsen. Og hun fremhævede især 4 punkter
hvor der i DDF Korea er sket store fremskridt:
1. I DDF korea bliver 90% af alle børn vaccineret i
børnesygdomme.
2. I DDF Korea udvises effektiv pleje og omsorg
for mødre og nyfødte børn for at forebygge sygdomme, og man har store ambitioner og fremskridt
med håndtering af at forhindre malariaudbrud.
3. DDF Korea har et ret effektivt kommunikationssystem, der øger og tilgængelighed og samarbejde
mellem forskellige sygehuse rundt i det nogle steder
ellers utilgængelige land.
4. DDF Korea’s primære sundhedsvæsen er meget
udviklet.
På pressekonferencen nævnte Dr. Chan også udfordringer, som hun ser for sundhedsvæsenet i DDF
Korea. Hun fandt, at sundhedsvæsenet skulle styrkes yderligere for fortsat at opretholde det nuværende niveau og garantere gratis adgang for alle til
brug af sundhedsvæsenet. Bl.a. var det efter Chans
opfattelse et stort behov for investeringer for at
forbedre infrastrukturen, modernisere udstyr og

garantere, at de nødvendige lagre af medicin er til
rådighed.
I løbet af 2010 har Dr. Chan besøgt en række andre
u-lande og hun fandt, at der var en stor skillelinie
mellem DDF Korea og andre u-lande. Nemlig at
sundhedsvæsenet i DDF Korea er gratis og alment
tilgængeligt, hvilket gør, at borgerne ikke behøver,
at bekymre sig om de har råd til at betale for den
nødvendige lægehjælp. En anden skillelinje mellem
DDF Korea og de fleste andre u-lande er mangel på
læger og andet sundhedspersonale, idet uddannet
sundhedspersonale i u-lande ofte emigrerer til andre
lande for at få bedre betalte jobs. Sådan er det ikke i
DDF Korea.
I DDF Korea findes et system med familielæger,
der har ansvaret for ca. 130 familier, hvilket giver
en lægetæthed på ca. 500 indbyggere pr. læge.
Familielægen foretager hjemmebesøg om eftermiddagen og føre journaler over deres patienter. Takket
være en god medicinsk kontrol har DDF Korea
været i stand til effektivt at hindre udbrud af malaria og undgå spredning af H5N1 og H1N1-viruset.

FØDEVAREMANGEL I DDF
KOREA ER OVERDREVET

Karin Janz fra Welthungerhilfe

Sådan sagde den tyske Karin Janz fra den tyske
nødhjælpsorganisation Welthungerhilfe, da hun
holdt pressekonference i Udenrigskorrespondenternes Klub i Beijing for nylig. Karin Janz har opholdt
sig DDF Korea i 5 år som landedirektør for sin organisation og hun har besøgt alle egne af DDF Korea i den periode.
Fødevaresituationer er anstrengt, men slet ikke så
slem som de vestlige medier påstår. Patriotismen er
stærk og befolkningen er overbevist om, at de vestlige sanktioner imod landet er årsag til mangelsituationen, og at regeringen gør hvad den kan for at
genopbygge økonomien. En af konsekvenserne af
sanktionerne og krisen er, at DDF Koreas landbrug
er blevet mere økologisk og bæredygtigt. Der er
ingen tvivl om, at sanktionerne også skader fødevaresituationen, idet DDF Koreas landbrug er meget
højt industrialiseret, men man mangler moderne
landbrugsmaskiner, dieselolie, reservedele og
kunstgødning. Hidtil er en del af dette kommet fra
Sydkorea, der nu har smækket dørene i, sagde Janz.
Welthungerhilfe er en af de få vestlige nødhjælpsorganisationer, der er i DDF Korea. Men derudover
findes der mange kinesiske NGO’er i landet.

NYTTELØS AKTINDSIGT
HOS PET EFTER 1 ÅR

Formand Anders Kristensen her til interview hos Dagbladet
Arbejderen om den sælsomme og rystende oplevelse at besøge
PET for at få bekræftet, at fuldt lovligt venskabsarbejde med
Korea og besøg i DDF Korea registreres, som var de en trussel
imod Danmarks sikkerhed.
PET’s hovedkvarter i Buddinge, som Venskabsforeningens formand Anders Kristensen besøgte 1. juli 2010.

Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske Folkerepublik Korea betragtes
stadig som en sikkerhedsrisiko for Danmark.
Efter at have ventet på aktindsigt i næsten
et år fik Venskabsforeningen i slutningen
af maj 2010 det endelige svar fra Politiets
Efterretningstjeneste. Svaret var i korthed:
I kan ikke få noget at vide på grund af
hensynet til landets sikkerhed og samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester og kilder. Dog fik Venskabsforeningens formand lov til at læse 3 meget
gamle dokumenter, som danner baggrund
for Venskabsforeningens omtale i PET
Kommissionens 16 bind beretning, der
udkom for et år siden.
I juni 2009 sendte Venskabsforeningen DanmarkDDF Korea et brev til Politiets Efterretningstjeneste
med anmodning om aktindsigt i alle sagsakter om
Venskabsforeningen og dens medlemmer og oplysninger om hvordan disse data var tilvejebragt hos
PET siden foreningens oprettelse i 1968 og frem til
nutiden. Det skete efter, at foreningen igen havde
fået bekræftet den årelange mistanke om PET’s
overvågning og infiltration i Venskabsforeningen.
På samme tid udkom den meget længe ventede PET
Kommissions beretning.

En historiestuderende havde kort forinden under
tavshedspligt haft lejlighed til at se PET’s journaler
om Venskabsforeningen. Her sås bl.a. referater fra
foreningens bestyrelsesmøder, medlemsmøder og
offentlige møder, som var indberettet af en PETagent og gjort til genstand til vurderinger om hvorvidt foreningen har udgjort en risiko for Danmarks
sikkerhed.
Da Venskabsforeningen endelig den 20. maj 2010 efter næsten et års ventetid - fik en afgørelse fra
PET, var det med stor spænding bestyrelsen så frem
til at læse de mange oplysninger i PET’s journaler
om os selv. Afgørelsen på anmodningen om aktindsigt kom efter adskillelige breve fra PET med besked om, at man desværre på grund af sagens omfang og stor travlhed ikke kunne overholde den
månedsfrist PET selv havde sat for besvarelsen. Det
ene brev fra PET afløste det andet med beklagelser
over at sagsbehandlingen desværre yderligere ville
trække ud en måned, og yderligere en måned o.s.v. i
11 måneder. De sagsakter måtte virkeligt være omfangsrige, tænkte vi.
Stor skuffelse – måtte kun se få gamle akter
Men det var med stor skuffelse Venskabsforeningen
i brevet fra PET dateret den 19. maj 2010 måtte
konstatere, at vi slet ikke kunne få aktindsigt. Venskabsforeningen fik afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven med henvisning til bestemmelsen
om, at aktindsigt kan skade efterretningstjenestens
virksomhed med at overvåge, forebygge og modvirke strafbare handlinger imod statens sikkerhed. I
skrivelsen til Venskabsforeningen begrundede PET
bl.a. afvisningen med, at PET modtager mange
oplysninger fra samarbejdspartnere i ind- og udland. Hvis PET gav Venskabsforeningen aktindsigt
kunne det eventuelt medføre en fare for ”kilderne”
og endvidere bevirke at disse samarbejdspartnere
og kilder ikke længere vil levere oplysninger til
PET. Med samme begrundelse kunne der heller
ikke gives aktindsigt i gamle rent historiske oplysninger.

Videre fremgik det så overraskende i brevet fra
PET, at man alligevel godt ville give begrænset
aktindsigt i de dokumenter, hvor Venskabsforeningens navn er nævnt, og som er omtalt og dermed
offentligt kendt fra PET Kommissionens beretning
fra juni 2009.
Det drejede sig om tre dokumenter fra begyndelsen
af 1970’erne. Aktindsigt hos PET foregår på den
måde, at man tilbydes at besøge PET en aftalt dag,
hvor man så under overvågning kan få lov til at
læse dokumenterne og foretage egne notater eller
afskrift af det fremviste. Hos andre offentlige forvaltninger gives normalt aktindsigt ved at fotokopier af de ønskede akter tilsendes ansøgeren. En
sådan service og venlighed udvises ikke hos PET.
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen
besøgte derfor PET’s fæstning i Buddinge nord for
København den 1. juli 2010.
Efter at have afleveret mobiltelefonen i receptionen
blev formanden ført igennem adskillige gange og
kodelåste døre, der kun kunne åbnes hvis den forrige dør var forsvarligt låst – formentlig sikkerhedssluser.
I et mødelokale fik formanden under overvågning
af en, i øvrigt venlig, medarbejder fra PET så lov at
læse de 3 dokumenter, hvor Venskabsforeningen
navn fremgik.
De tre dokumenter
Det første dokument var en kopi med mange sorte
tuschoverstregninger af PET’s journalnotat om en
rejse Venskabsforeningens tidligere formand Christen Amby, SF’s tidligere formand og folketingsmedlem Gert Petersen og daværende folketingsmedlem Svend Auken (de to sidstnævnte er afdøde)
foretog til DDF Korea i august 1973. Det fremgik
af notatet, at Gert Petersen under en middag i Pyongyang med den daværende koreanske viceudenrigsminister Kim Ryong Taek og KCNA’s direktør
Kim Song Gol bl.a. havde udtalt, at ”Juche-ideen,
som er grundlagt af den store leder kammerat
Kim Il Sung, udgør en stærk inspirationskraft for
alle verdens folkeslag, der kæmper for uafhængighed og imod fremmed dominans.”
Det fremgik ikke hvordan disse oplysninger var
tilvejebragt. Om der var en sydkoreanske agent
tilstede under middagen eller om PET har hentet
oplysningen fra offentligt tilgængelige kilder vides
ikke.
Det næste dokument var et referat fra et forberedelsesmøde op til den store Verdensbankdemonstration
i september 1970 i København. Mødet fandt sted i
juni med repræsentanter for 30 deltagende partier
og organisationer, der stod som arrangører af demonstrationen og oplysningsvirksomhed om Ver-

Tidligere partiformænd og folketingsmedlemmer Svend Auken
(S) og Gert Petersen (SF) (begge afdøde) samt Venskabsforeningens tidligere formand Christen Amby ses her sammen
med præsident Kim Il Sung under besøg i DDF Korea i august
1973, som PET har registreret i deres sagsmapper.

densbanken. Mødedeltagerne kom udover Venskabsforeningen fra SFU, De Danske Vietnamkomiteer, Studenternes Vietnamkomite, Black Panter
Party’s danske afdeling, Palæstinakomiteen, IV
internationales danske sektion, Venstresocialisterne,
1.majudvalget og ”enkelte maoistgrupper”, som
PET’s agent på mødet udtrykte det.
Agenten, som i PET-journalen kaldes ”kilden”,
bemærkede, at det ”var forbavsende at så mange
venstreorienterede organisationer med så mange
forskellige synspunkter var i stand til at mødes om
at afholde en Verdensbankdemonstration.” Det
fremgik videre, at ”trotskisten” og læge Lars Hutters på mødet havde oplyst, at en nært forestående
lægekongres var flyttet til Bellacentret (nuværende
Grøndalscentret) for at politiet kunne afprøve sikkerheden før Verdensbankmødet, som skulle holdes
samme sted. Hutters ville under lægekongressen
søge at afsløre politiets sikkerhedsforanstaltninger
og drage fordel heraf til Verdensbankmødet.
Videre fremgik, at mødet besluttede at udgive en
serie pjecer om Verdensbanken, som efter PET’s
”kilde” havde til formål at ”skabe had” til Verdensbanken. Det var endvidere PET-agentens opfattelse,
at formålet med demonstrationen var at stoppe Verdensbankmødet i Bellacentret. PET-agenten nævnte
at IV Internationales danske sektion ville udarbejde
”visse planer for med alle midler at stoppe Verdensbankmødet.” I den forbindelse blev på mødet
nævnt to demonstrations- og aktionserfarne personer fra England, som skulle inddrages i planlægningen. Desværre blev disse personers navne ikke
nævnt på mødet, hvorfor PET-agenten desværre
ikke kunne videregive dem. På samme måde mente
PET-agenten, at De Danske Vietnamkomiteer var i
gang med at udarbejde planer om aktioner imod
Verdensbankmødet.

lovligt politisk arbejde. Det står i skærende kontrast
til regeringserklæringen fra 1968 efter Kajsergadeafsløringen, hvorefter det ikke længere skulle
være lovligt for politiet at registrere borgerne for
lovlig politisk virksomhed.
Det fremgår bl.a. af PET Kommissionens beretning,
at alle, der besøger DDF Korea efter invitation fra
myndighederne og som får rejsen helt eller delvist
betalt, registreres hos PET. Således har PET ifølge
kommissionsberetningen på et tidspunkt henvendt
sig tidligere statsminister Anker Jørgensen og gjort
ham opmærksom på, at daværende justitsminister
Ole Espersen udgjorde en sikkerhedsrisiko, da han
havde besøgt DDF Korea med alt betalt.

Folder fra en fuldt lovlig og fredelig anti-EU demonstration
som den samlede danske venstrefløj afholdt i september 1971.
Venskabsforeningen var medarrangør. Fordi denne demonstration er omtalt i PET-kommissionens rapport og Venskabsforeningens navn er nævnt fik formanden lov at læse uddrag af
PET’s journal fra et forberedende møde i 1971, hvor PET’s
hemmelige agent åbenbart var til stede. Men det havde intet at
gøre med Venskabsforeningens egentlige arbejde med venskab
og solidaritet med Koreas folk, som PET har snaget i i årevis.
De journaler måtte formanden ikke læse.

Det tredje og sidste dokument, som Venskabsforeningens formand fik lov at læse, var et referat fra
et forberedende aktivmøde den 10. september 1971
op til en stort anlagt anti-EEC demonstration i København (EU hed dengang EEC) den 16. september
lige før folketingsvalget dengang. Referatet er skrevet af PET’s agent på mødet, og hans/hendes navn
og PET-sagsbehandlerens navne er omhyggeligt
malet over. På mødet var Venskabsforeningen også
repræsenteret sammen med repræsentanter for
DKP, DKU, SF, SFU, VS, Frit Danmark, Clarte,
Dansk Fredskonference, DSF, Studentersamfundet
af 1968, Faglig Ungdom, Lærlingenes og ungarbejdernes Landsorganisation LLO, Aldrig Mere krig,
Unge Pædagoger, Rødstrømperne, Dansk-Cubansk
Forening, KFML, KUML, Slumstormerne, De faglige Grupper, København og Sømændenes Forbund.
På mødet blev talerrækken og mødeleder aftalt ligesom parolerne blev vedtaget således:
- Stem nej til Fællesmarkedet
- Nej til kapitalismens sammenrotning.
- Nej til arbejderdeportation.
- Nej til monopolernes herredømme.
PET-agenten anførte ligeledes, at mødedeltagerne
var enige om, at der ikke skulle være ”tumult” til
demonstrationen.
Endelig blev demonstrationens økonomi og informationsmateriale aftalt på mødet.
Hvorfor registreres lovligt politisk arbejde?
Man kan undre sig over, hvorfor PET registrerer
den slags oplysninger og fortsat gemmer dem. Samt
hvorfra de har oplysningerne. Der er tale om fuldt

I en omtale af sagen i Dagbladet Arbejderen den 8.
juli 2010 fremgik det, at SF’s retsordfører i Folketinget Karina Lorentzen er vred over PET’s registrering af Gert Petersen og andre folketingsmedlemmer uden konkret mistanke. Hun anførte: ”Her
er tale om lovlig politisk rejseaktivitet. Her er ikke
tale om landsskadelig virksomhed, men om at forsøge at opbygge venskab på tværs af grænserne.
Den slags er fredsskabende og det er selvfølgelig
ikke i orden at registrere.”
Anders Kristensen
Læs også lederen side 3.
OM PET
På PET’s hjemmeside står der, at PET som sikkerheds- efterretningstjeneste skal forebygge,
overvåge, efterforske og modvirke foretagender
og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre
en fare for bevarelse af Danmark som et frit,
demokratisk og sikkert samfund. PET skal bekæmpe trusler imod den indre sikkerhed og befolkningens tryghed.
Videre fremgår det om PET’s arbejde, at man
har fokus på strafbare handlinger efter straffelovens kapital 12 og 13. D.v.s. angreb på statsforfatningen, terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben, ekstremisme og spionage.
PET har flere arbejdsområder. Et af dem er
Kontraekstremisme. På hjemmesiden står der, at
PET overvåger det venstreekstremistiske og
højreekstremistiske miljø i Danmark for at bevare rigest selvstændighed og sikkerhed og den
lovlige samfundsorden.
Om det venstreekstremistiske miljø står der:
”Det venstreekstremistiske miljø har traditionelt
bestået af flere forskellige grupper, der hver for
sig kæmper for egne "mærkesager", men som
overordnet har den samme ideologiske grundholdning, hvor man er imod kapitalisme og globalisering, og hvor både visse statslige myndigheder og private foretagender opfattes som symboler på magt og kapital.”

VM 2010 OVERSTÅET
VM 2011 VENTER FORUDE

turneringen. Midtbanespilleren Jo Yun Mi fra DDF
Korea blev i øvrigt kåret til turneringens bedste spiller.
Henning Jakobsen

DDF Korea’s fodboldhold til VM i Sydafrika 2010

For første gang siden 1966 har det mandlige, nordkoreanske fodboldlandshold deltaget ved et fodboldVM. Det skete i juni i år i Sydafrika. DDF Korea var
før VM rangeret som nummer 105 på FIFA's (det
internationale fodboldforbunds) verdensrangliste, og
det var således en overraskelse for mange, at holdet
formåede at kvalificere sig til en turnering, hvor verdens 32 bedste landshold mødes. På én måde blev VM
i Sydafrika en større oplevelse for DDF Korea end
VM i 1966 i England, for i 1966 var DDF Korea endnu ikke anerkendt af Storbritannien, som få år forinden havde deltaget i Koreakrigen på USA's side. Derfor blev DDF Koreas nationalmelodi dengang ikke
afspillet – og for at behandle alle ”lige”, havde værterne besluttet kun at afspille nationalmelodierne ved
turneringens åbningskamp og finale. Men i år blev
nationalmelodierne afspillet ved alle DDF Koreas tre
kampe. Desværre var DDF Korea havnet i en usædvanlig svær pulje med bl.a. deltagelse af de tidligere
femdobbelte verdensmestre fra Brasilien samt de tidligere VM-bronzevindere og EM-sølvvindere fra Portugal. Det lykkedes da heller ikke DDF Korea at gentage succesen fra VM i 1966, hvor man nåede kvartfinalen, men bl.a. en meget lige kamp mod Brasilien
blev det da til i denne omgang, hvor de brasilianske
favoritter kun formåede at vinde 2-1.

Sølv til DDF Korea
Endnu bedre ser det ud for det nordkoreanske kvindelandshold i fodbold, som er placeret som nr. 7 på FIFA's verdensrangliste. I maj spillede holdet med i det
asiatiske fodboldmesterskab, som i år blev afholdt i
Chengdu i Kina. Turneringen var samtidig afslutningen på den asiatiske del af kvalifikationen til VM for
kvinder i fodbold næste år i Tyskland. DDF Korea
vandt sølv ved det asiatiske mesterskab efter bl.a.
indledende sejre over Thailand og Myanmar, en hårdt
tilkæmpet semifinalesejr over Kina efter forlænget
spilletid og derpå et knebent finale-nederlag til Australien efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence. Dermed kvalificerede det nordkoreanske
kvindelandshold sig samtidig til næste års fodboldVM. DDF Koreas nabolande, Japan og Kina, måtte
tage sig til takke med henholdsvis 3.- og 4.-pladsen i

KØB FILMEN
REJSEN TIL DPR KOREA
Filmen er optaget og instrueret af Jørgen Melkens fra Venskabsforeningens rejse til DDF
Korea i september 2008. Filmen varer 55 min.
Kan fås for 100 kr. inkl. forsendelse ved henvendelse til Venskabsforeningen. Se bagsiden
af dette Korea Bulletin.

NY ADRESSE
Bemærk Venskabsforeningen har
fået ny adresse:
c/o formand Anders Kristensen
Løngangstræde 23, 4.th.
1468 København K.
Tlf.nr. og fax og e-mail adresse og hjemmeside adresse er fortsat de samme. Se bagsiden af dette Korea Bulletin.

KORTE NYHEDER
FRA KOREA OG

RUSLANDS UDENRIGSMINISTER
BESØG I DDF KOREA

PÅ

VENSKABSFORENINGEN
VARM TAK TIL ALBA-MØDETS
ARRANGØRER

DDF Koreas kammerat Kim Yong Nam og Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov mødes i Pyongyang 23. april 2010

Hugo Chávez

Venezuelas præsident Hugo Chávez udtrykte i en
tale i Valbyhallen den 17. december 2009 en varm
tak til alle de danske partier og organisationer, der
havde været med til at arrangere det store ALBAmøde samme sted under Klimatopmødet i København. Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
var en af disse organisationer, der stod bag et succesfyldt møde med over 4000 deltagere, der udtrykte solidaritet med de latinamerikanske folks klimakamp og kamp for uafhængighed af USAimperialismen. Udover Chaves var en række andre
latinamerikanske præsidenter og regeringsrepræsentanter tilstede og holdt taler.

GEIR HELGESEN:
NORDKOREA OPRUSTER KUN NÅR
OMVERDENEN OPRUSTER
Chefen for Nordisk Institut for Asiensforskning i
København Geir Helgesen udtalte den 17. marts
2010 i dagbladet Politiken, at forsøgene fra USA på
at styrte styret i Pyongyang er en blindvej, der kun
styrker styret yderligere. Videre udtalte han: Er
nordkoreanernes beskyldninger om, at USA var på
nippet til at søge en militær løsning på problemet
grundløse? Dette bliver ikke drøftet i fuld offentlighed, men selvfølgelig ved de involverede, at nordkoreanerne ikke er helt forkert på den. Og når man
har tænkt den tanke, så giver det sig selv, at også
mange andre ting bør ses i den sammenhæng.”
Længere henne i interviewet udtalte Helgesen, at
han under et møde med nu afdøde tidligere sydkoreanske præsident Kim Dae Jung hørte ham sige
følgende: ”Nordkorea reagerer på omverdenen.
Hvis omverdenen presser og truer, så svarer Nordkorea igen med samme mønt.” Og Helgesen konkludere videre, at hvis omverdenen derimod gør det
modsatte, så indstiller også Nordkorea sig på dialog
og samarbejde.

Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov besøgte
den 23.-24. april DDF Korea på officielt besøg.
Under besøget havde han bl.a. møder med parlamentspræsident Kim Yong Nam og DDF Korea
udenrigsminister Pak U Chun. Lavrov opfordrede i
samtalerne alle parter til at vende tilbage til 6partsforhandlingerne om atomvåben i Korea i Beijing. Han fandt den aktuelle spændte situation for
meget vanskelig, hvorfor alle parter nu måtte handle fornuftigt og ikke følelsesmæssigt.
Den russiske udenrigsminister opfordrede også
DDF Korea til at vende tilbage til ikkespredningsaftalen.
Efterfølgende rejste Lavrov til Seoul, hvor han
overfor Sydkoreas udenrigsminister Yu Myong
Hwan bl.a. sagde, at sanktionerne overfor DDF
Korea ikke var nogen farbar vej.

ATOMTEST NR. 2 FORETAGET I DDFK
DDF Koreas nyhedsbureau KCNA meddelte den
24. maj 2010, at republikken samme dag med succes havde foretaget endnu en underjordisk test af
kernevåben. Testen blev foretaget som led i bestræbelserne for at styrke DDF Koreas atomafskrækkelse, som udelukkende har et defensivt forsvarsformål.
Den nye atomvåbentest blev foretaget med forbedret teknologi i forhold til den første test i 2006.
Teknologi udviklet alene af koreanske videnskabsmænd og teknikere.
FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 25. maj yderligere
sanktioner imod DDF Korea.

RODONG SINMUN: VI TRUER INGEN
DDF Koreas nyhedsbureau udsendte den 16. juni
2010 en meddelelse om, at Koreas Arbejderpartis
organ samme dag havde udtalt, at den nye atomprøvesprængning ikke var foretaget for at true nogen,
men at det var et rent selvforsvars anliggende. Videre blev det citeret fra partiavisen, at USA konstant presser situationen på Koreahalvøen til kanten
af en ny Koreakrig ved fortsat at placere store væb-

nede troppestyrker i Sydkorea. USA bruger atomtesten som påskud til at planlægge en invasion i DDF
Korea selvom de ved, at DDF Korea kun har udviklet sit atomvåbenprogram som afskrækkelse for at
sikre landet suverænitet og sikkerhed.

DDF KOREA-KINA TOPMØDE

bejde tæt med Kina for at skabe grundlag for at
genstarte 6-partsforhandlingerne.

VIL SKYDE HØJTTALERE I SYD NED
En talsmand for Koreas Folkehær udtalte den 26.
maj 2010, at hvis Sydkoreas militære myndigheder
gjorde alvor af truslen om igen at tænde for de gigantiske propagandahøjttalere langs demarkationslinien til DDF Korea for at udøve psykologisk
krigsførelse, så ville disse højttalere omgående blive skudt ned af nordkoreansk artilleri.

SYDKOREANSK KRIGSØVELSE IGEN

Koreas leder kammerat Kim Jong Il (2. tv.) besøger her sammen med Kinas præsident Hu Jintao (2. th.) Beijing Boao
Biotech Company den 6. maj 2010.

De øverste ledere fra DDF Korea kammerat Kim
Jong Il og Kinas præsident Hu Jintao mødtes i begyndelse af maj i Kinas hovedstad Beijing. Kammerat Kim Jong Il var på et 4-dages besøg i Kina,
hvor han flere gange mødtes med Kinas præsident.
Resultatet af møderne så ud til at blive positivt.
Bl.a. indenfor økonomisk samarbejde mellem de to
lande, hvor en udvikling af Rajin havn. Og dannelse
af en ny industrizone på en ø ud for Amnakfloden
udmunding og massive investeringer med blandet
økonomi i Guangdong og i grænsebyen Dandong
skal skabe en handelstransitzone mellem de to lande.
Disse fællesprojekter om økonomisk ekspansion
mellem DDF Korea og Kina bekymrer den sydkoreanske regering, idet den frygter at det udvidede
samarbejde med kineserne kan betyde neddrosling
af Kaesong Industrizoneprojektet, som sydkoreanske monopoler har finansieret.
Udover samtaler om økonomisk samarbejde havde
de to ledere politiske samtaler om situationen på
Koreahalvøen og Nordøstasien og om genoptagelse
af 6-partsforhandlingerne om atomkrisen i Korea.
De to ledere var enige om, at fred, stabilitet og
fremgang på den koreanske halvø er et fælles mål
for både DDF Korea, Kina og landene i Nordøstasien. De to parter ville fortsat udføre fælles bestræbelser for at gøre den koreanske halvø atomvåbenfrit i overensstemmelse med 6-parts forhandlingernes fælleserklæring af 19. september 2005. Kammerat Kim Jong Il sagde, at DDF Korea vil samar-

Sydkoreansk hangarskib i aktion 5. august

Aldrig såsnart den store amerikansk-sydkoreanske
flådeøvelse Invincible Spirit var afsluttet har Sydkoreas militær igen iværksat en ny flådekrigsøvelse
vendt imod DDF Korea. Denne gang er der tale om
en såkaldt anti-ubådskrigsøvelse med deltagelse
4500 soldater og 29 flådefartøjer og 50 kampfly af
forskellige typer. Øvelsen fandt sted ud for Sydkoreas vestkyst tæt på DDF Korea i et område, hvor
Nord-Syd aldrig er blevet enige om hvor demarkationslinien (grænsen) går. En regeringstalsmand fra
DDF Korea sagde den 5. august 2010, at der var
tale om en utilsløret aggression kun egnet til fremprovokere en krig imod DDF Korea. En aggressiv
handling, der har bragt spændingen på den koreanske halvø ind i en ekstrem fase. De sydkoreanske
myndigheder begrundede flådeøvelsen med en nødvendighed grundet sænkningen af korvetten Cheonan i marts, som DDF Korea har fået skylden for af
en amerikansk domineret ”undersøgelseskommission”. Talsmanden for DDF Koreas regering udtalte
videre, at ved at igangsætte en sådan antiubådsøvelse i netop det område af Koreas Vesthav,
på trods af alvorlige advarsler fra DDF Korea, viser
at de sydkoreanske krigsmageres utilslørede drømme om at sparke et militært sammenstød i gang og
samtidig bruge anledningen til at foretage såkaldte
”præventive” angreb på DDF Korea.

amerikanskproducerede løgne om Korea stortrives.
- Være med til bakke op om en forening,
der går imod strømmen af USAinspireret hetz og psykologisk krigsførelse imod DDF Korea.
- Løbende modtage Korea Bulletin og
andre udgivelser.
Venskabsforeningens delegation besøger Korea

10 GODE GRUNDE

- Få mulighed for at deltage i venskabsrejse til Korea til kun cirka halv pris i
forhold til prisen for turistrejser.

TIL AT MELDE DIG IND I
VENSKABSFORENINGEN

- Få løbende information om og invitation til foreningens arrangementer og
aktiviteter.

Hvis du melder dig ind i Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske Folkerepublik Korea – også selvom du ikke har tid
til at være aktiv – så vil du:

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

- 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

spektakulært argument selvom omstændighederne endnu ikke er opklaret. F.eks. har
Kina erklæret, at de ikke tror på resultatet
af den såkaldte “internationale kommission”, der alene er sammensat af Seouls allierede.

CILRECO: KOREA HAR
BRUG FOR DIALOG OG
FORSONING

Efter CILRECO’s opfattelse er den egentlige årsag
til krisen mellem Nord- og Sydkorea Lee Myong
Baks regerings ønske om at ødelægge alle hidtidige
fremskridt i retning af en uafhængig genforening af
Korea samt Sydkoreas prioritering af forhold til
USA og til udbygning af forholdet til Kina.

Afspændingspolitikken, der i Sydkorea begyndte
efter valget af Kim Dae Jung til præsident og som
svar på præsident Kim Il Sungs og DDF Koreas
senere leder Kim Jong Il’s forslag om at fremme
genforeningen af landet, det blev alt sammen kasseret i 2008 da den ultrakonservative Lee Myong Bak
kom til som præsident i Sydkorea. Hans strategi var
klar:

Lee Myong Bak’s regering har behov for
international støtte fra USA og Japan. Problemerne i forholdet mellem USA og Japan
om USA fortsat skal have baser I Japan er
blevet “lost” takket være sænkningen af det
sydkoreanske krigsskib. Takket være Sydkorea er deres militære alliance blevet styrket og treparts alliancen forstærket.
Lee Myong Bak’s regering frygter den strategiske alliance mellem DDF Korea og Kina, som kan medvirke sikring af en hurtig
udvikling og stabilitet I Nord. Det seneste
møde mellem Kinas leder og DDDF Koreas
leder Kim Jong Il i maj og den sandsynlige
genoptagelse af 6-partsforhandlingerne passer ikke Seoul. Det gør den kinesiskamerikanske afspænding og det kinesiskamerikanske topmøde i Beijing heller ikke.
Sydkorea frygter også disse tegn på afspænding i regionen. Sydkoreas strategi er
at forstærke den vestlige hårde fjendtlige linie overfor DDF Korea og samtidig forhindre Kina i at spille for stor en rolle i regionen. Men samtidig skal Sydkorea passe på
ikke selv at komme til at blive frataget sig
rollen som en økonomisk stærk samhandelspartner.

Den sydkoreanske regering annullerede
alle aftaler mellem Nord og Sydkorea og
nulstillede genforeningsprocessen. Den
anvendte og anvender alle slags påskud
for at legitimere denne politik til trods for
stor folkelig støtte til den tidligere afspændingslinie.
Lee Myong Bak’s parti satte med fuldt
overlæg gang i spændingen i Korea op til
junivalget i Sydkorea. Det er en gammel
kendt praksis i politik at finde en syndebuk at give skylden for økonomiske og
sociale problemer.
De sydkoreanske myndigheder har brugt
episoden med det sænkede krigsskib som et

CILRECO håber at forhandlinger og forsoning igen
vil komme til at herske til gavn for det koreanske
folk og for fred i regionen. DDF Korea afviser Sydkoreas anklager i sagen om det sænkede krigsskib.
Det kræver en fredsaftale med USA, hvilket viser
republikken sande hensigter. Der er i DDF Korea i
dag rettet fokus på at mobilisere hele republikken til
at arbejde hårdt for økonomisk fremgang I 2012. På
samme tid vil DDF Korea sikre freden i området og
er villige til at vende tilbage til dialogen på 6partsforhandlingerne. Genforening er den eneste vej
til fred og udvikling I Korea. Det er hvad FN bør
støtte og ikke som nu at forværre situationen ved at
beslutte nye nytteløse sanktioner. Vi opfordrer alle
– også NGO’er, politiske partier, foreninger m.v. til
at støtte indholdet i denne erklæring.

•

CILRECO’s formand Andre Aubry (tv), professor Robert
Charvin (i midten) og CILRECO’s generalsekretær Guy Dupre
(th.) - alle medlemmer af CILRECO’s sekretariat, der i slutningen af maj udsendte en politisk erklæring om den nye spændte
situation i Korea.

•

Genforeningsprocessen i Korea er igen alvorligt
truet på grund af den igangværende krise. Trods
folkelig opbakning i både nord og syd til den fortsatte fredelige forsonings- og genforeningsproces
har regeringen i Sydkorea skabt forudsætningerne
for en ny konflikt under påskud af sænkningen af
det sydkoreanske krigsskib. Derfor udsendte CILRECO’s sekretariat denne erklæring i slutningen
af maj 2010.

•

•

•

Få et gratis prøvenummer af

KOREA BULLETIN

Venskabsforeningens plakat fra 1975:
USA UD AF KOREA.
Er stadig aktuel. Kan fås ved henvendelse til foreningen.
Se bagsiden.

Få mere information om Korea
Søg på: www.kcna.co.jp

Kontakt Venskabsforeningen –

KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau

Se bagsiden af dette Korea Bulletin.
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USA’s MANØVRER
TRUER MED KRIG I
IMOD DDF KOOREA
Af Deirdre Griswold
De er udbasuneret af en samlet presse, brygget sammen af den amerikanske regering og det højreorienterede regime i Sydkorea og ivrigt forstærket af de store
medier.
Den 26. marts i år sank et sydkoreansk krigsskib,
Cheonan, på grænsen til Den Demokratiske Folkerepublik Koreas territorialfarvand. Af de 104 besætningsmedlemmer omkom de 46.

de, at resultaterne af den "internationale" undersøgelse
stod fast.
De diplomatiske manøvrer var ledsaget af militære
trusler mod Nordkorea. Samme dag som Ban Ki
Moon's erklæring blev fremsat, holdt Sydkoreas minister for udenrigsanliggender og udenrigshandel Yu
Myung Hwan, forsvarsministeren Kim Tae Jung og
genforeningsminister Hyun In Taek en fælles pressekonference i Sydkoreas hovedstad Seoul. De meddelte, at den sydkoreanske regering vil forbyde alle nordkoreanske fartøjer adgang til Sydkoreas territorialfarvand. De sagde også, at de og den amerikanske flåde
ville fortsætte en omfattende fælles "anti-ubåds"øvelse i området.

Næsten omgående anklagede den sydkoreanske regeringsleder Lee Myung Bak Nordkorea for at have
torpederet skibet.
Der blev oprettet et "internationalt" efterforskningshold. Grundlæggende var det et hold bestående af
deltagere fra USA, der har en besættelsesstyrke i Sydkorea på næsten 30.000 mand, og fra det sydkoreanske Lee-regime. Storbritannien og Australien, der er
nære amerikanske allierede, blev føjet til holdet for at
det skulle se lidt bedre ud. Denne gruppe kom til det
førnævnte resultat, at ja, skibet var blevet sænket af en
ubåd fra Nordkorea. Der rejste sig skeptiske røster i
Sydkorea, men de blev hurtigt skudt ned af medierne.
Kina udtrykte senere skepsis overfor, at en nordkoreansk ubåd skulle have sænket det sydkoreanske krigsskib, men denne skepsis fik meget lidt opmærksomhed i vesten.
Nordkorea benægtede at være involveret og anklagede
på sin side Lee-regimet for at forsøge at torpedere de
aftaler, der for nogle år siden blev indgået mellem
Nord- og Sydkorea, og som har forbedret forholdet
mellem de to lande. Nordkorea meddelte også, at det
ville sende et hold fra sit Nationale Forsvarsråd for at
undersøge de "beviser", som Sydkorea hævdede at
have.
Efterhånden som det vigtigt møde mellem Kina og
USA om sikkerhedsmæssige og økonomiske spørgsmål nærmede sig, begyndte de vestlige nyhedsmedier
at fokusere på, hvordan USA’s udenrigsminister Hillary Clinton var i gang med at samle støtte til FNsanktioner mod Nordkorea – et krav hun ville stå stejlt
på ved mødet i Beijing.
Den 24. maj, samme dag som mødet mellem USA og
Kina begyndte, trådte FN's generalsekretær Ban KiMoon, der selv er tidligere sydkoreansk udenrigsminister, med støtte til sanktioner mod Nordkorea og sag-

Atomhangarskibet USS George Washington ses her ud for Pusan i
Sydkorea under den store amerikansk-sydkoreanske flødeøvelse
Invincible Spirit 24.-28. juli 2010.

Det tør stå klart, at de amerikanske ubåde, der sejler
de koreanske farvande tynde, ikke er mål for dette
militære skridt.
Det sydkoreanske Lee-regime sagde også, at det ville
forbyde handel med Nordkorea og yderligere begrænse mulighederne for at rejse dertil. Regimet ville også
genoptage udsendelsen af propaganda mod Nordkorea
fra de kæmpehøjttalere, der er opstillet langs den demilitariserede zone, der skiller Korea.
Det sydkoreanske regime afviste også anmodningen
fra Nordkorea Nationale Forsvarsråd om at lade et
hold af efterforskere fra Nordkorea undersøge de såkaldte beviser, der angiveligt skulle retfærdiggøre
denne farlige optrapning af spændingerne på den koreanske halvø.

Resultaterne af delingen af Korea
Faren for militær konfrontation på den koreanske
halvø har eksisteret lige siden Korea blev delt efter
anden verdenskrig. USA oprettede i det sydlige Korea
et diktatorisk marionetstyre, der var voldsomt fjendtligt over for de kommunistisk ledede styrker i det

nordlige Korea, som i slutningen af krigen havde nedkæmpet de japanske besættelsesstyrker sammen med
sovjetiske tropper.
Lederen af befrielseshæren, Kim Il Sung, var revolutionær. Han repræsenterede en social bevægelse, der
opfordrede folk til at styrte de herremænd, købmænd
og tjenestemænd, der havde samarbejdet med Japan
under det barske kolonistyre over Korea, som varede
fra 1910 til 1945.
Det var anderledes i den sydlige del af landet, som var
besat af amerikanske tropper i slutningen af krigen.
Der genbevæbnede USA faktisk de tilfangetagne japanske tropper for at forhindre revolutionen i at sprede sig. USA oprettede en regering ledet af koreanere,
som var villige til at samarbejde med udenlandske
udbyttere - det være sig amerikanske eller japanske
imperialister. Syngman Rhees diktatur gennemførte
massakrer på dem, der sympatiserede med den revolutionære bevægelse til befrielse af hele Korea.
Mens det nordlige Korea udviklede sig frem mod et
socialistisk samfund, blev det sydlige Korea ført ind i
den kapitalistiske verdensøkonomi som en amerikansk
vasal. De sovjetiske tropper forlod det nordlige Korea
efter tre år, mens USA aldrig har afsluttet sin besættelse af det sydlige Korea.
Fra 1950 til 1953, hvor USA førte en regulær krig
mod det socialistiske Korea, kom en million kinesiske
frivillige for at støtte af deres naboer. Efter lige at
have vundet deres egen lange kamp for befrielse,
kæmpede de for at forhindre en tilbagevenden af de
dårlige gamle dage med udenlandsk imperialistisk
dominans.
Kina og Korea
Måske troede USA's udenrigsministerium, at Kina
havde glemt denne del af historien, da Hillary Clinton
og hendes følge blev sendt af sted for at prøve at
skræmme eller lokke de kinesiske ledere til at deltage
i Washington-Seoul kampagnen mod Nordkorea. Men
en artikel i New York Times den 25. maj giver et
andet indtryk.
Den siger, at efter at samtalerne mellem USA og Kina
var afsluttet, havde USA "gjort få fremskridt

USA udenrigsminister H. Clinton ses her med amerikanske og
sydkoreanske officerer under besøg i Sydkorea i maj inden hun
rejste videre til Kina for at true og lokke Kina at følge USA.

med hensyn til at få Kinas støtte til internationale
forholdsregler over for Nordkorea som følge af forliset af et sydkoreansk krigsskib", og at "der ikke var
nogen umiddelbar udsigt til en resolution i FN's Sikkerhedsråd om fordømmelse af angrebet. "Kina, som
er et af de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, ville have vetoret i forhold til en sådan resolution.
Artiklen indrømmede også, at den kinesiske regering
havde "givet udtryk for skepsis" i forhold til Nordkoreas ansvar for forliset.
Det er første gang, at de amerikanske medier har så
meget som indrømmet, at der er en mulighed for, at
historien ikke er sand.
Dette betyder imidlertid ikke, at Washington og Seoul
er klar til at opgive hverken deres diplomatiske eller
militære anstrengelse mod Nordkorea. Deres fælles
manøvrer vil fortsætte.
Som svar herpå har Nordkorea meddelt, at det vil
indsnævre alle forbindelser til Sydkorea, og at det vil
forbyde alle dets skibe og fly at færdes i nordkoreansk
territorialfarvand og luftrum. Nordkorea har også
anklaget Sydkorea for "provokerende handlinger,"
herunder snesevis af krigsskibes indtrængning i Nordkorea territorialfarvand i perioden fra 14. til 24. maj.
Arbejdere i USA må modstå den syndflod af propaganda mod Den Demokratiske Folkerepublik Korea,
som er en optakt til aggressive handlinger mod dette
land. De bør huske, hvordan Washington iscenesatte
et lignende scenario som forberedelse til invasionen af
Irak. I dag har de opfundne historier om "masseødelæggelsesvåben" vist sig at være løgn, men krigen
blev iværksat alligevel med alle dens frygtelige konsekvenser. Det må ikke ske igen.
Denne artikel er sakset fra tidsskriftet Workers World,
USA, 26. maj 2010. Oversættelse: Birgit Unnerup.

REFERAT
FRA

VENSKABSFORENINGEN
DANMARK-DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA’S GENERAL-

FORSAMLING
DEN 25. NOVEMBER 2009
1. Valg af dirigent og referent:
Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og Ulla Nørgaard Pedersen blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning:
Formanden Anders Kristensen aflagde beretningen på
bestyrelsens vegne.
Formanden konstaterede, at det igen havde været et
aktivt år for foreningen såvel som et år med meget
omtale af udviklingen i Korea i pressen og offentligheden. Desværre især negativ omtale.
I DDF Korea er man fortsat i gang med et kæmpe
økonomisk opbygningsprojekt gennem målrettede
kampagner, der mobiliserer hele befolkningen. Planen
er, at økonomien skal genoprettes til levestandardmæssigt acceptabelt niveau i april 2012, hvor der
gøres status i forbindelse med fejringen af afdøde
præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag.
Ellers har der i 2009 været et stort internationalt pres
på DDF Korea både i forbindelse med landets opsendelse satellit i april, som USA, Japan, Sydkorea m.fl.
påstod var en missiltest henover Japan i retning mod
USA, og i maj da DDF Korea for anden gang foretog
en atomprøvesprængning. Det medførte mange protester og indførelse af en række nye sanktioner vedtaget
af FN’s Sikkerhedsråd og nye forbud med handel med
bestemte varer med DDF Korea samt international ret
til at inspicere nordkoreanske skibe og andre transportmidler i udlandet og i internationalt farvand.
Som modreaktion på dette erklærede DDF Korea
Beijing 6-partsforhandlingerne for ophørte grundet
dis-respekt fra de 5 øvrige parter.
Senere viste der sig dog tegn på at situationen blødte
lidt op efter tidligere præsident Clinton i august besøgte Pyongyang på en endagstur for bl.a. at hente to
amerikanske kvindelige spioner hjem. De to udgav sig
officielt for at være journalister, der i marts havde
sneget sig over Amnakfloden fra Kina ind i DDF Korea.
DDF Korea erklærede sig senere parat til at mødes
med de 5 parter i Beijing for at opbygge et nyt dialogforum som erstatning 6-partsforhandlingerne fra 2003.
Både USA’s præsident Obama og udenrigsminister
Clinton besøgte Sydkorea i 2009 er erklærede deres
støtte til Lee-regeringens politik overfor DDF Korea.
Et sikkert tegn på genoptagelse af dialogen DDF Korea-USA var meddelelsen om at USA’s nye viceudenrigsminister for Østasien Stephen Bosworth ville besøge Pyongyang i begyndelsen af december 2009 for
at genstarte en bilateral dialog.

DDF Korea anser den nye åbning fra USA som tegn
på større respekt for DDF Korea, der forstår at vise
omverdenen at det er i stand til at forsvare sin suverænitet.
Forholdet mellem Nord- og Sydkorea havde ikke
ændret sig væsentligt i perioden. Grundet den nye
sydkoreanske regerings politik overfor DDF Korea og
dens skrotning af Nord-Syd Fællesaftalerne var en
række fælles nord-syd projekter sat i stå, men dog
videreførtes et økonomisk samarbejde bl.a. i Kaesong
Industrizonen.
Da Sydkoreas tidligere præsident Kim Dae Jung døde
i august besøgte et meget højtstående delegation fra
Koreas Arbejderparti Seoul og deltog i bisættelse og
mindearrangementer ligesom delegationen mødtes
med præsident Lee Myong Bak, som man ellers har et
meget anstrengt forhold til.
Formanden fandt det vigtigt, at foreningen i den nuværende situation ikke lod os påvirke af den udbredte
anti-DDF Korea hetz og støttede op om folket i DDF
Korea. Vi skal afsløre hulheden i Nordkorea-hetzen,
som det er lykkedes at få FN’s Sikkerhedsråd til delvist at hoppe med på.
Videre fandt han, at DDF Korea ikke udgør nogen
fare for verdensfreden. USA forvrænger billedet for at
fastholde den militære konfrontation i Korea, som
betyder at USA kan forblive militært i Sydkorea og
den amerikanske militærindustri støttes.
Om Venskabsforeningens arbejde:
Om Venskabsforeningens aktiviteter i det forgangne
år sagde formanden, at der generelt havde været et
højt aktivitetsniveau og et godt samarbejde i bestyrelsen.
Foreningen har afholdt en række medlemsmøder og et
offentligt møde med Koreaforsker Geir Helgesen i
juni, hvor gode og nuancerede analyser af situation i
Korea blev fremlagt og diskuteret. Der henvises til
referat af mødet i augustnummeret 2009 af Korea
Bulletin.
Venskabsforeningen har ligeledes vist sit ansigt med
en udstillings- og salgsbod ved større arrangementer
som Verdensjulemarked, Rød 1. maj, K-Festival og
Fredsfestival.
Foreningen har udgivet to numre af Korea Bulletin i
maj og august samt filmen Turen til Korea instrueret
af Jørgen Melkens. Filmen sælges til fordel for Nordkoreaindsamlingen for 50 kr. pr. stk. og varer 55 min.
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 nåede også
det bedste resultat i mange år nemlig målet på

Venskabsforeningens bod på Rød 1. maj.

Venskabsforeningen på K-Festival august 2009

Fra Venskabsforeningens deltagelse i Verdensjulemarked.

Venskabsforeningens delegation på besøg i Korea september 2009.
Her på besøg i militærforlægning i DMZ-området med udsigt til
betonmuren i Sydkorea, der deler Korea midt over.

23.000 kr., som der er indkøbt varer i form af humanitær bistand til børnene i Børnehaven i Unha-ri og
landbrugskooperativet i samme landsby.
Gaverne vakte stor glæde da blev overrakt af Venskabsforeningens delegation, der besøgte landet i
september 2009.
Formanden takkede alle der havde bidraget til det
flotte indsamlingsresultat og han ville på bestyrelsens
vegne vove at sætte samme mål for indsamlingen i
2010, således at den planlagte delegation i oktober
næste år igen kan besøge og overdrage en flot humanitær bistand til befolkningen i Unha-ri.
Som nævnt lykkedes det igen i år at sende en venskabsdelegation af sted til DDF Korea. Denne gang 4
medlemmer inkl. formanden.
Det er planen at arrangere en venskabsdelegation igen
i oktober 2010 for bl.a. at deltage i festlighederne om
fejringen af 65 årsdagen for grundlæggelsen af Koreas
Arbejderparti, og endelig i april 2012 er det planen at
sende en stor delegation til Korea i forbindelse med
festlighederne i anledning af nu afdøde præsident Kim
Il Sungs 100-års fødselsdag.
Formanden fremhævede det gode samarbejde foreningen fortsat har med de tre kommunistiske partier samt
Dansk-Cubansk Forening og andre solidaritetsorganisationer i Danmark.
Internationalt har Venskabsforeningen også fortsat et
tæt samarbejde med Den Internationale Forbindelseskomite for Genforening og Fred i Korea CILRECO.
Formanden deltog igen i 2009 i marts i CILRECO’s
årsmøde i Bruxelles, hvor en aktionsplan for det
kommende
års
internationale
Koreasolidaritetsarbejde
blev
vedtaget.
Se
www.CILRECO.com
Sluttelig kom formanden ind på en mere kedelig sag.
Han var blevet vidende om, at PET i årevis havde
indsamlet referater og andet materiale fra foreningens
bestyrelsesmøder og andre møder. Formanden havde
derfor i juni 2009 anmodet om aktindsigt i alt sagsmateriale om Venskabsforeningen og dens medlemmer
hos PET samt oplysninger om hvordan er skaffet til
veje af PET. Det skete samtidig med, at PETkommissionen store beretning udkom. Indtil videre
havde foreningen kom modtaget en række breve fra
PET om, at man på grund af travlhed og sagens omfang ikke kunne overholde den sædvanlige tidsfrist for
aktindsigt og at vi måtte vente yderligere en måned,
og yderligere en måned o.s.v. Det fandt formanden
meget utilfredsstillende, og særligt utilfredsstillende
var det at PET overhovedet interesserede sig for Venskabsforeningen, der aldrig havde begået ulovligheder
eller handlinger til fare for landets sikkerhed.
Om det fremtidige arbejde og mål fremhævede formanden, at alle de faste aktiviteter skulle fortsætte så
som medlemsmøder på koreanske mærkedage, Rød 1.
maj, K-festival, fredsfestival, Verdensjulemarked,
udgivelse af 2 Korea Bulletin, fortsætte Nordkoreaindsamlingen med samme indsamlingsmål på
23.000 kr. og en venskabsdelegation i oktober 2010 i
anledning af Koreas Arbejderpartis 65-årsdag og gøres bedre indholdsmæssigt.

Formanden kunne også oplyse at foreningen havde
tilmeldt sig som medarrangør af den store klimademo
den 12. december 2009 i København og ligeledes med
hensyn til det store ALBA-møde i Valbyhallen den
17. december under Klimatopmødet. Ligeledes arbejder bestyrelse stadig på udgivelse af en bog med titlen
100 spørgsmål og svar om Korea. Videre sagde han,
at vi skal lave en permanent og transportabel udstilling, en bedre annonce i Arbejderen m.fl., forbedring
af hjemmesiden, en introfolder samt søge at inddrage
og aktivere flere medlemmer i arbejdet.
Da formanden var færdig med bestyrelsens beretning
rejste Birgit Unnerup spørgsmål om hvorfor Kina og
Rusland havde stemt som de havde i FN’s sikkerhedsråd om de to sanktionsresolutioner om DDF Korea i
april og juni, som DDF Korea jo er meget utilfreds
over. Videre sagde hun, at hvis vi ikke ved det, så
burde man henvende sig bl.a. den kinesiske ambassade og forhøre sig om deres syn på dette. Hun mente
nok at DDF Koreas ledelse havde været til kammeratlig samtale hos kineserne grundet den anden atomprøvesprængning i maj 2009. Om præsident Obama sagde hun, at han nok troede han var smart og havde en
ny udenrigspolitik for USA, men hvad Korea angik
var hans vilje til dialog ikke tilstede og selvom han
talte anderledes end sin forgænger er USA’s Koreapolitik indholdsmæssigt i hvert fald det samme som expræsident Bush politik.
Endelig ville Birgit meddele, at hun gerne ville deltage i den næste Venskabsdelegation til Korea i 2010 og
at hun måske kendte 2-3 flere fra familien, der ville
være interesseret og som ville melde sig ind i foreningen. Hun havde en række ønsker til rejsens indhold,
som hun ville uddybe på det førstkommende medlemsmøde i februar, der ville omhandle venskabsrejsen.
Henning Jakobsen foreslog at foreningen lavede en
løbeseddel til den store klimademo, hvori blev forklaret at DDF Korea naturkatastrofer og den svære økonomiske situation landet er i bl.a. skyldes, at landet er
offer klimaforandringerne og den globale opvarmning.
Om Ruslands og Kina afstemning i FN’s sikkerhedsråd for en sanktionsresolution imod DDF Korea sagde
han, at det formentlig skyldes deres særlige atommagtstatus, der automatisk bringer dem i en position,
hvor de må stoppe at andre og mindre lande også får
a-våben. Han understregede, at der jo allerede var avåben i Sydkorea og Japan hos USA’s militærapparat
der.
Henning henviste til PET-kommissionens hjemmeside, hvor man frit kunne læse de 16-binds beretning
og med søgefunktionen finde hvad der stod om Venskabsforeningen.
Ulrich Larsen sagde, at der allerede på forskellige
hjemmesider og face book foregår en diskussion om
Nordkorea og også om venskabsforeningen. Det er
vigtigt tage handsken op her. Han ville selv åbne en
facebookgruppe om Venskabsforeningen. Ulrich fandt
også at tilbud fra Venskabsforeningen om foredrag
burde prioriteres i det kommende år.

Formanden fandt, at Birgit ide om at kontakte kineserne var spændende selvom vi jo ikke ved om de vil
tale med os. Formanden havde heller ikke den store
fidus til præsident Obama efter nu at have oplevet det
første år. Han fandt ideen med at lave en løbeseddel til
den store klimademo for god og spurgte om nogen
kunne lave et udkast, da han selv havde meget travlt
med sit daglige arbejde. I det hele taget fandt formanden det nødvendigt at brede arbejdet i Venskabsforeningen og i bestyrelsen mere ud til aktive medlemmer. Han fremhævede her Ulrich som havde skrevet et
læserbrev til bulletin som reaktion på denne opfordring og som stillede sig til rådighed fremover. Også
andre medlemmer havde henvendt sig om udtrykt
ønske om at være aktive, så formanden frem til ændringer på dette område fremover.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
3. regnskab:
Kassereren fremlagde regnskab for regnskabsåret
01.09.2008-31.09.2009, der var godkendt af revisorerne. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
4. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.
5. valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt:
Anders Kristensen, formand
Jan Wørmer, sekretær
Ulla Nørgaard Pedersen, kasserer
Gert Poder
Henning Jakobsen
Mette Laurendz
Joan Korsgaard
Karsten Senik
6. Valg af 2 revisorer:
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som revisorer.
7. Eventuelt:
Ulrich Larsen foreslog, at Venskabsforeningen åbner
en debatside på hjemmesiden samt en facebook.
Han oplyste videre, at han selv var aktivt opmærksom
på elektronisk medier, der omtalte DDF Korea og
foreningen, hvor han som regel besvarede denne omtale.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede
for god ro or orden.

væk fra sine opgaver, for senere at komme tilbage og
fuldføre sit arbejde. Præcis som folk i den imperialistiske verden ville have gjort. Men igen fik man hældt
benzin på.

Læserbreve:

Ulrich Larsen

BENZIN TIL DET IMPERIALISTISKE BÅL
Den 31. januar 2010 fik imperialisterne igen dynget
masser af benzin på det bål, som konstant skal opfordre flere og flere til at boykotte Nordkorea, dets folk
og dets dygtige ledere, som konstant, trods massiv
modgang, gang på gang udvikler landet mere og mere.
Benzinen kom fra en helt uventet side, nemlig på
“Sundance Filmfestivalen”. En festival, som foregår i
Utah, USA. Netop at en film fra 2006 skal gå hen og
vinde i først 2010, kan på sin vis lyde mærkeligt. Men
man kan tro, at imperialistiske medier har manglet
noget negativt at skrive om. Og med Mads Brüggers
“Det Røde Kapel” fik de hvad de manglede. Og det er
dybt beklageligt, at dette stykke ubrugelige filmmakværk igen skal skabe store overskrifter om vores koreanske venner.

Jeg vil gerne opfordre foreningens medlemmer til, at
hvis de læser disse ting, bede dem huske på, at mange
ser Nordkorea og deres venner, venner og støtter af
folket som os, som onde mennesker der konstant skal
sættes i dårligt lys. Vi i foreningen ser glæder og
fremtid i et land, der er undertrykt. Vi er med til at
kæmpe for et selvstændigt socialistisk genforenet
Korea. Den modgang vi møder, gør os alle stærke. Mit
store håb er at vi inden for en overskuelig fremtid kan
gå ud og fortælle folk om de sande nordkoreanske
værdier. Om folk med en kærlighed større end andre
nationers folk har for deres land. Vi skal ud og forklare hvad der gør, at der oprustes militært i Nordkorea.
Verden udenfor glemmer at hvilket som helst land
eller nation har retten til at forsvare sig selv, også selv
om fjenden hedder USA eller Japan. Nordkorea har ret
til at udforske rummet. Som alle andre. Men er de
imperialistiske magter bange for at Nordkorea skal
overgå deres udvikling?? Det kan til tider virke sådan.
Vi har mange opgaver, men sammen skal vi prøve at
løse dem. Vi gider ikke mere benzin på det i forvejen
store bål som imperialismen nyder se brænde.
Ulrich L. Larsen,
medlem af Venskabsforeningen

VM I FODBOLD OG EN
”EKSPERT”

Filmen er hvad der erfares, solgt til fremvisning i
mere end 46 lande. Og i heriblandt har BBC vist interesse. En kanal som ellers er kendt for sine ærlige
programmer. Men man kan kun håbe, at når diverse
Tv-kanaler har set filmen igennem, at de så vælger
ikke at vise latterliggørelsen af et åbent og kærligt
folk. Uden at kende guider og andre mennesker, som
filmen gør grin med, er jeg utroligt ked af de skal
udstilles forkert.
Længe har jeg læst utroligt mange online medier, og
det er ganske få som egentlig fortæller om alle de
positive oplevelse Nordkorea kan byde på. DR er
blandt dem der konstant kører i den negative rille.
Politikken bragte midten af marts 2010 en artikel med
overskriften “Topleder i Nordkorea henrettet”. Denne
historie skulle omhandle, at den øverst ansvarlige for
pengeombytningen havde fejlet sin opgave, og derfor
var blevet skudt. Men dagen efter var artiklen fjernet.
Fordi deres oplysninger ikke kunne bekræftes. Og en
tak til Politikken for at de fjernede denne artikel. Dette
viser, at der konstant trykkes løgne hos dem, der ser
Nordkorea som et ondt samfund. Efterfølgende viste
det sig ifølge flere oplysninger fra Nordkorea, at denne leder var flov over at hans opgave ikke var lykkes,
som han selv havde ønsket det, og havde han taget lidt

DDF Koreas fodboldlandshold synger nationalsangen under
VM i fodbold i Sydafrika.

Kort før verdensmesterskaberne i fodbold, som afholdes i Sydafrika, lavede TV2 Danmark en del programmer, som fortalte om de deltagende hold i turneringen.
Personligt er jeg en stor fodboldelsker, og ser alle de
kampe som jeg har mulighed for. Og da turen så
kommer til gruppe G, gruppen som omfatter DDF
Korea, Brasilien, Portugal og Elfenbenskysten er jeg
spændt på at høre endnu mere om det dygtige hold
som har kvalificeret DDF Korea til Verdens Mesterskaberne.

Brasilien og Portugal er hold med spillere, som alle
kender, Elfenbenskysten med én enkelt stjerne. Og så
DDF Korea, et for mange ukendt hold, også for mig,
da man aldrig høre noget i medierne om kampe som
Nordkorea har deltaget i. Da man så skal til at gennemgå holdets vej gennem kvalifikation, og deres
spillere, bryder man op med konceptet - Man præsentere simpelthen en Korea-”ekspert” ved navn Mads
Brügger. Jeg fik et chok. Hvilken fodbold forstand har
denne mand?? Og han har da slet ikke forstand på
hvad der er op og ned i DDF Korea. Så snart denne
usle mand tonede frem, begyndte han med sine løgne
og falske teorier med mere. Han nedgjorde på det
groveste Kim Jong Il med påstande om at Nordkorea
kun var kommet til VM fordi han havde givet sin
velsignelse hertil. Men her kan man jo så allerede se
og høre at manden ikke aner hvad han taler om. DDF
Korea har som alle andre lande, der er med ved slutrunden, spillet en masse svære og undervejs flotte
fodboldkampe for at vinde et gruppespil, og dermed
spille med om den flotte VM pokal i Sydafrika.
Sporten blev ikke nævnt yderligere, mens han førte sig
grimt frem på vegne af en stolt socialistisk stat, som
han på ingen måde ønsker skal være på denne jord.
Han udtrykte, at Robert Mugabe havde været på visit i
Nordkorea, og ved den lejlighed var blevet hjernevasket, og med hjælp af styret i Nordkorea havde fået
opbygget sin 5. Brigade. Heldigvis havde han ikke så
meget taletid på TV til at sprede flere løgne og imperialistisk propaganda omkring vores kammerater i
Korea.
Det er rystende at TV2 vil gå helt bort fra det, som
VM i virkeligheden handler om, nemlig fodbold, og
det at have sammenhold i en stor gruppe, ligesom der
er et flot og stolt sammenhold i Nordkorea. Hvis Mads
Brügger i fremtiden skal bruges som ”ekspert”, vil jeg
da vha. breve og mails gøre det pågældende medie
opmærksomme på hvordan denne mand i andre sammenhænge også har trådt og nedgjort andre personer
og lande med mere.
Men i mellemtiden syntes jeg vi i foreningen og interesserede læsere af Korea Bulletin skal nyde det at
Nordkorea er med ved en så stor slutrunde. Og at dette
også sker om 4 år igen, når turneringen spilles i Brasilien, vores første modstander i 2010.
Ulrich L. Larsen,
medlem af Venskabsforeningen

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/

Annonce:

LÆS

VI NÅEDE MÅLET
23.000 KR. I 2009
MÅLET FOR 2010 ER
IGEN 23.000 KR.

kommende besøg i Korea i oktober 2010.
Målet er igen at indsamle 23.000 kr.
Deadline for dette mål er 30. september
2010.
Du opfordres 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
c/o Anders Kristensen
Løngangstræde 23, 4.th.,
1468 København K.
Unha-ri

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.
I 2009 havde indsamlingen det mål at samle
23.000 kr. ind til befolkningen i Unha-ri. Det
lykkedes takket være en enestående indsats fra foreningens medlemmer.
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
bortset fra bankgebyrer ubeskåret til Koreas folk.
Næste donation til landsbyen Unha-ri vil
blive overrakt under Venskabsforeningens

Girokort kan også fås tilsendt. Henvendelse:
Se bagsiden af dette bulletin.

Gaveoverrækning fra Nordkoreaindsamlingen til børnehaven i
Unha-ri i oktober 2009 (tv.) og legende børn (th.).

Regnskab
Nordkorea-Indsamlingen
giro 5 25 22 45
ÅRSREGNSKAB 2009
Indtægter:
Overført fra 2008
Bidrag
Renter
I alt

9.078,64 kr.
20.501,00 kr.
0,50 kr.
29.580,14 kr.

Udgifter:
Donation til Korea
Bankgebyrer
Girokort
I alt

22.715,18 kr.
330,00 kr.
581,25 kr.
23.626,43 kr.

Saldo 31. december 2009:
5.953,71 kr.
Revisor: Birgit Unnerup
6. maj 2010

BESØG KOREA
MED VENSKABSFORENINGEN

STØT
NORDKOREAINDSAMLINGEN
Danske Bank Giro 5 25 22 45

Læs

ARBEJDEREN
Danmarks røde dagblad
Prøveabonnement:
2 måneder for 225 kr.
eller 6 måneder for 550 kr.
REJS MED VENSKABSFORENINGEN PÅ
VENSKABS OG SOLIDARITETSREJSE I
APRIL 2012 – DELTAG I FESTLIGHEDERNE I
ANLEDNING AF PRÆSIDENT KIM IL SUNG
100-ÅRS FØDSELSDAG

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, hvor rejsedeltagerne får en helt anderledes rejse end
gennem de almindelige turistrejsebureauer.
Rejsedeltagerne kommer også til at opleve
den historiske fejring af afdøde præsident
Kim Il Sungs 100-års fødselsdag.
Præsident Kim Il Sung (1912-1994) var det
socialistiske Koreas første leder og grundlægger.

Ring 35 35 17 87 eller bestil på abonnement@arbejderen.dk
Eller besøg www.arbejderen.dk

Medlemsinformation:

GENERALFORSAMLING
PRISEN ER FAVORABEL
CA. 14 DAGE INKL. REJSE VIA KINA
KONTAKT VENSKABSFORENINGEN FOR
AT HØRE NÆRMERE.
SE TLF., MAIL, ADRESSE PÅ BAGSIDEN
AF DETTE BULLETIN.

Venskabsforeningen DanmarkDen Demokratiske Folkerepublik Korea
afholder

ordinær generalforsamling
onsdag den 24. november 2010 kl. 19.00 i

Christianshavns Beboerhus
i mødelokalet ”Nisten”

Dronningensgade 34, København K.
VENSKABSFORENINGEN DANMARK –
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK
KOREA

Indkaldelse og dagsorden udsendes til
medlemmerne senest 1 måned før.

K-FESTIVAL
NØRREBROPARKEN
21.-22. AUGUST 2010
Lørdag 21. august 14.00-23.00
Søndag 22. august 12.00-18.00
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-

Støt opbygningen af det socialistiske Korea!

-

Støt kravet om USA ud af Korea!

-

Støt Koreas uafhængige og fredelige genforening!

-

Styrk solidariteten og venskabet med Koreas folk!

-

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

-

Modtag løbende Korea Bulletin.

-

Blev medlem af Venskabsforeningen!
_________________________________

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:_________________________

