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USA OG SYDKOREA MÅ BESINDE SIG OG
VENDE TILBAGE TIL DIALOG OG STOPPE
ALLE KRIGSØVELSER I KOREA

Sydkoreansk masseprotest i Seoul imod fortsatte krigsøvelser i Sydkorea, der truer freden i Korea.
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Leder:

ALLE INITIATIVER TIL DIALOG I
KOREA BYDES VELKOMMEN

Den internationale delegation De Ældre bestående af 3 expræsidenter og 1 ex-statsminister ses her under møde den 26.
april 2011 med DDF Koreas udenrigsminister Pak Ui Chun i
Pyongyang. Ældre-gruppen består af Jimmy Carter (USA), Gro
Harlem Brundtland (Norge), Mary Robinson (Irland) og Martti
Ahtisaari (Finland).

DDF Korea, Sydkorea og USA har i det seneste år
haft følere ude hos hinanden for at genetablere 6partsforhandlingerne om atomvåbenafskaffelse, fred
og normalisering på Koreahalvøen. Den konservative Lee Myong Bak-styre i Sydkorea stiller dog
fortsat de samme uspiselige krav til DDF Korea,
som får situationen til at forblive i hårdknude. USA
har for tiden valgt en strategi overfor DDF Korea,
som man kalder strategisk tålmodighed, og lader
Sydkorea tage initiativer i forhold til DDF Korea.
Overfor dette står DDF Korea, der har taget flere
initiativer for at komme i gang med forskellige
former for samarbejde og dialog.
Et af DDF Koreas initiativer kom i januar i år, hvor
man foreslog Sydkorea at indstille alle fjendtligheder og starte en bred dialog på flere niveauer mellem politiske partier og masseorganisationer i Nord
og Syd. Det forslag har afvist.
Et andet initiativ fra DDF Korea er et forslag fra
februar i år om militære samtaler på højt niveau for
at diskutere muligheder for en tiltrængt afspænding
i Korea. I forslaget fra DDF Korea er indeholdt en
gensidig ordning om parternes afståelse fra flådeøvelser i det omstridte farvand ud for Koreas vestkyst, hvor grænselinien aldrig er forhandlet på plads
siden våbenhvilen i 1953. Netop i det område, hvor
åben væbnet konflikt mellem Nord og Syd brød ud i
november sidste år og bragte landet på randen af en
ny Koreakrig.
Men det vil Sydkorea ikke diskutere før man får en
undskyldning for sænkningen af korvetten Cheonan, som DDF Korea har bevist ikke at have kendskab til, og undskyldning for granatangrebet på
Yonpyong øen, som DDF Korea har forklaret var et
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svar på Sydkoreas artilleriangreb ind i DDF Koreas
farvand. Så det forslag kan heller ikke realiseres
Et andet initiativ kom fra Ruslands viceudenrigsminister Aleksei Borodavkin i marts under besøg i
DDF Korea. Her foreslog han genoptagelse af tidligere lagte planer om etablering af jernbaneforbindelse gennem Syd- og Nordkorea til Rusland og på
samme måde gasledninger fra Rusland til Nord- og
Sydkorea. DDF Korea ser positivt på dette trepartssamarbejdsforslag, men fra der er ingen positive
reaktioner fra Sydkorea.
Også en genoptagelse af de i 3 år nedfrosne 6partsforhandlingerne i Beijing er DDF Korea åben
overfor uden forhåndsbetingelser – også selvom der
ønskes en diskussion af landets planer om at bygge
nyt uranbaseret kernekraftværk for at skaffe befolkningen stærkt tiltrængt energiforsyning.
Det seneste initiativ kommer fra en gruppe på 3 expræsidenter og 1 ex-statsminister med Jimmy Carter i spidsen, der i slutningen af april 2011 besøger
både DDF Korea og Sydkorea for at søge at hjælpe
freden og dialogen på vej igen i Korea (se foto).
Desværre ser udsigterne ikke for lyse ud endnu.
Sydkoreas regering har allerede på forhånd afvist
gruppens bestræbelser som nyttesløse.
Der er derfor al mulig grund at byde alle initiativer
for genoptagelse af dialog i Korea velkommen.
Der må lægges maksimalt pres på USA og Sydkorea for igen at komme til samtalebordet i Korea.
Væk fra konfrontationens, krigstruslernes og oprustningens nuværende vej i Korea.
Anders Kristensen

Venskabsforeningens plakat fra 1975:
USA UD AF KOREA.
Er stadig aktuel.

KIM JONG IL 69 ÅR

KIM IL SUNG 99 ÅR

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il fyldte 69 år den 16.
februar 2011.

Præsident Kim Il Sung

Koreas folk fejrede 16. februar 2011 lederen af
Den Demokratiske Folkerepublik Korea kammerat Kim Jong Il. Han fyldte 69 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. Kammerat Kim Jong
Il blev senest i september 2010 genvalgt som generalsekretær for Koreas Arbejderparti.
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 er endvidere kendt for at
han i Pyongyang i 2000 og 2007 underskrev 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
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
hvad de kalder en stærk og blomstrende nation 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”.
Venskabsforeningen har på et medlemsmøde den
15. februar 2011 sendt en fødselsdagslykønskning
til kammerat Kim Jong Il og Koreas folk. A.K.

Den 15. april 2011 ville DDF Koreas grundlægger Kim Il Sung være fyldt 99 år. Koreanerne
kalder dagen for SOLENS DAG.
Den 15. april 2011 ville DDF Koreas nu afdøde
præsident Kim Il Sung være fyldt 99 år. Kammerat
Kim Il Sung blev født i 1912 og døde i 1994 82 år
gammel. Han er verdenskendt som det socialistiske
Koreas fader. Han havde en meget aktiv og ledende
rolle i befrielseskampen under Japans grusomme
besættelse af Korea (1910-1945) i årene 1932-1945.
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,
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Præsident Kim Il Sung besøger Jugoslavien i 1975. Her ses han
sammen med landets daværende præsident Tito Broz.

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 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.

Præsident Kim Il Sung taler med arbejdere fra Chongjin Stålværk i 1959 i genopbygningsårene efter den altødelæggende
Koreakrig.

Præsident Kim Il Sung besøger en militær enhed i 1962.

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

Få mere information om Korea
Søg på: www.kcna.co.jp
KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau
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KOREAKRISEN I NOVEMBER
2010 VAR SKABT AF USA

de var ikke i det bombede område. Javel. De deltog
i provokationen, men opholdt sig uden for fareområdet.

Store amerikansk-sydkoreanske militærøvelser var den reelle provokation
og årsag til den alvorlige krise i Korea i
slutningen af 2010.

Kendsgerningen er, at det sydkoreanske militær et
dybt integreret i det amerikanske militær. I juli afholdt de to lande fælles ”øvelser” i de samme havområder ud for den koreanske halvøs vestkyst.
Øvelsen omfattede 200 fly og 20 skibe, herunder
hangarskibet ”USS George Washington”, der er
udstyret med atomvåben.

Af Deirdre Griswold

Når en ”krise”, der vedrører Korea, pludselig dukker op i samtlige amerikanske medier, så er deres
synspunkt altid, at Den Demokratiske Folkerepublik Korea (det socialistiske Nordkorea) har gjort
noget fuldstændigt irrationelt, der har forårsaget
krisen.
Medierne ser fuldstændig bort fra kendsgerninger
om, hvad der skete og – hvilket er lige så vigtigt –
hvad der førte frem til krisen.
Ja, Nordkorea sendte bomber mod øen Yeonpyeong
den 23. november 2010. Ifølge sydkoreanske talspersoner blev to af deres soldater dræbt. Men bombardementet fandt sted kl. 13.34 koreansk tid. Hvad
skete der tidligere?
Ca. 70.000 sydkoreanske soldater var blevet mobiliseret til krigs”øvelser” i farvandet lige i nærheden
af grænsen mellem Nord- og Sydkorea. En grænse,
der er omstridt til havs. Sydkoreanerne har indrømmet at have affyret granater ind i et havområde,
som Nordkorea regner for sit. Det skete kl. 13 lokal
tid – mere end en time før den nordkoreanske reaktion.
Hvis Sydkorea og dets store sponsor, USA, havde
ønsket at undgå en konfrontation med Nordkorea,
ville de så have affyret granater ind i et omstridt
område? Især da Nordkorea allerede havde erklæret, at de militære øvelser ”simulerede en invasion
af Nordkorea”?
Provokationen kommer fra USA og det højreorienterede sydkoreanske regime, ikke fra Nordkorea.
Det sydkoreanske regime har planlagt, at den
70.000 mand store militær”øvelse” skal fortsætte
indtil den 30. november. Selv om USA officielt
benægter at deltage i øvelsen, så kunne CNN den
23. november rapportere, at ”nogle USA-styrker har
hjulpet sydkoreanerne med militære øvelser, men

USS George Washington under flådekrigsøvelse i Korea i juli
2010.

Nutidens imperialistiske medier siger, at Nordkoreas ”krigeriskhed” sætter Kinas tålmodighed på prøve. Kina har været Nordkoreas allierede siden 1950,
da amerikanske styrker invaderede Nordkorea,
bombede alle dets byer og truede den nye revolutionære regering i Kina med atomkrig.
Men mens Kina søger at opnå en fredelig løsning på
den nuværende krise, så kan der ikke være nogen
tvivl om, at Kina ser USA’s krigeriskhed imod
Nordkorea som en trussel mod Kinas egen fredelige
udvikling.
Li Jie, der er forsker ved den kinesiske flådes militærakademi, skrev den 12. juli i ”China Daily” om
de amerikansk-sydkoreanske ”øvelser”, der var
planlagt til senere på måneden:
”En fælles øvelse sammen med Sydkorea i strategiske farvande i forhold til USA’s asiatiske militærbaser vil hjælpe USA til at virkeliggøre flere strategiske mål i det asiatiske stillehavsområde”, sagde
Li.
”For det første ville øvelsen hjælpe USA til at opretholde et stort pres på det, der kaldes det stive
styre i Nordkorea. For det andet kan det ses som et
tydeligt tegn på den amerikanske holdning, at verdens eneste supermagt vil bakke stærkt op om Sydkorea og Japan i tilfælde af en militær konflikt mellem Nordkorea og USA’s to traditionelle asiatiske
allierede.
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”Hertil kommer, at veltilrettelagte militære øvelser i
Det gule Hav også vil hjælpe USA med at indsamle
geografisk og militær information om visse asiatiske lande [især Kina – d.g.], der grænser op til det
store havområde.”

kapitalisme, der ødelægger alt det, som folket har
vundet ved generationers kamp og hårde arbejde.

”General Ma Xiaotian, der er næstkommanderende
i generalstaben for Folkets Befrielseshær, har udtrykt ’stærk modstand’ mod den planlagte amerikansk-sydkoreanske militærøvelse.”

Sakset fra Workers World 23. november 2010.

Men øvelserne finder sted alligevel.
Der er ikke noget ”irrationelt” i hverken reaktionen
fra Nordkorea eller bekymringerne hos det kinesiske militær. USA-imperialismen førte en rædselsvækkende krig mod den koreanske revolution fra
1950 til 1953. Den førte til millioner af døde. USA
har haft besat Sydkorea lige siden med en styrke,
der stadig udgør næsten 30.000. USA har nægtet så
meget som at diskutere en fredsaftale for formelt at
slutte krigen.

Nej til aggression mod det socialistiske Korea! Hæv
sanktionerne! Send de amerikanske tropper hjem!

Oversættelse: Birgit Unnerup
HVEM ER VENSKABSFORENINGENS
SØSTERFORENING I KOREA?

VENSKABSFORENINGEN
KOREA-DANMARK
KOREA-DENMARK
FRIENDSHIP SOCIETY

Er det derfor overraskende, at Nordkorea ved, at det
til enhver tid må være klar til at imødegå en ny
invasion?
Er det overraskende, at de kinesiske ledere er alarmerede over, at USA-imperialismen, samtidig med
at den tjener på investeringer og handel i Kina, også
prøver at omringe Kina militært?
I stedet for at udsprede anti-nordkoreansk propaganda i form af psykoanalysering af dets ledere
skulle medierne spørge, hvorfor de amerikanske
ledere handler, som de gør. Hvorfor har de i mere
end 60 år fastholdt en fjendtlig politik mod Nordkorea – lige siden landet gennemførte sin antikolonialistiske og anti-kapitalistiske revolution?
Hvorfor vil de ikke indgå en fredsaftale med Nordkorea, så det koreanske folk kan arbejde for reel
nedrustning og genforening?
Fordi dette ville være at anerkende, at USA er regeret af en klasse af milliardærer, som er blevet tykke
og fede af krig og udbytning over hele verden og
har en lang historie for at iscenesætte undskyldninger for en blodig udvidelse af sin imperialistiske
rækkevidde. Og medierne har været en del af denne
lidet glorværdige historie, lige siden Hearst’s aviser
opfandt en undskyldning for at invadere Cuba i
1898.
Lad os ikke falde for en ny løgn i stil med ”Tonkinbugten” eller ”masseødelæggelsesvåben”. Arbejderklassens fjende er lige her – i den amerikanske
kapitalismes bestyrelseskontorer og banker. Den
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Ryu Sung Rim (tv.) er formand for Venskabsforeningen Korea-Danmark mens Kim Un Ok (th.) er foreningens generalsekretær.

Venskabsforeningen Korea-Danmark blev stiftet i
1968 og har sit kontor i Pyongyang. Den koreanske
venskabsforening har ca. 300 medlemmer.
Organisatorisk hører den koreanske venskabsforening ind under Den Koreanske Komite For Kulturelle Forbindelser Med Udlandet – i daglig tale
kaldet Kulturkomiteen, i hvis hovedkvarter alle
venskabsforeninger med andre lande holder til. Ryu
Sung Rim er chef for den europæiske sektion af
Kulturkomiteen og Kim Un Ok er medarbejder i
samme sektion.

Kulturkomiteens hovedkvarter i Pyongyang.

EUROPÆISK KOREASEMINAR
AFHOLDT I KØBENHAVN
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea var 2. oktober 2010 vært for to møder om Korea i København:
Stiftende møde for Den Internationale
Forberedelseskomite for Fejring af
Præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag og Europæisk Koreaseminar.
På et stiftende møde for Den Internationale Forberedelseskomite for Fejring af Præsident Kim Il
Sungs 100-års Fødselsdag blev premierminister
Madhav Kumar Nepal fra Nepal valgt som æresformand. Madhav Kumar Nepal er også leder Nepals Kommunistiske Parti (UML). En række fremtrædende ledere fra den internationale bevægelse
for venskab og solidaritet med Korea blev valgt til
et fælles formandskab. Komiteen består derudover
af et sekretariat og repræsentanter for nationale og
regionale forberedelseskomiteer verden over. Det
koreanske medlem af formandskabet er næstformand for Den Koreanske Komite For Kulturelle
Forbindelser med Udlandet Mun Jae Chol.
Mødet vedtog en hilsen til DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il og en erklæring om arbejdet med
at forberede fejringen af præsident Kim Il Sungs
100-års fødselsdag frem til april 2012.

Fra Europæisk Koreaseminar i København oktober 2010

Det Europæiske Koreaseminar blev afholdt i anledning af 65-årsdagen for grundlæggelsen af Korea
Arbejderparti
I Europæisk Koreaseminar deltog repræsentanter
for Koreasolidaritets- og venskabsorganisationer fra
Frankrig, Finland, Sverige, Norge, Schweiz og
Danmark samt CILRECO (International Forbindelseskomite For Fred og Genforening i Korea). Fra
Danmark kom udover medlemmer af Venskabsforeningen også deltagere fra Kommunistisk Parti og
Danmarks Kommunistiske Parti.
Anders Kristensen

Tale af Enid Reimenschneider
på Europæisk Koreaseminar
2. oktober 2010 i København

Madhav Kumar Nepal blev valgt som æresformand for Den
Internationale Forberedelseskomite.
Enid Reimenschneider fra Kommunistisk Parti taler på Europæisk Koreaseminar i oktober i København.

Kære kammerater og venner.

Mun Jae Chol blev valgt som DDF Koreas medlem i formandskabet for Den Internationale Forberedelseskomite.

Tillad mig først og fremmest at takke Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik
Korea for at give os mulighed for at deltage i denne
vigtige koreanske jubilæumsdag.
Som repræsentant for Kommunistisk Parti har jeg
den ære at overrække vores varmeste lykønskninger
i anledning af 65-årsdag for grundlæggelsen af Koreas Arbejderparti, og samtidig for kammerat Kim
Jong Il’s genvalg til den højeste post i partiet.
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Siden afslutningen på 2. Verdenskrig har I kæmpet
for at opbygge socialisme i jeres land. I har valgt
jeres egen vej og I er nået langt.
Igennem årene har I været konfronteret med en
altødelæggende krig, og idag er I stadig ramt af
blokader, militære trusler og trusler på jeres suverænitet og naturkatastrofer. Men I er alligevel i
stand til stå imod alt dette.
Takket være den altdominerende imperialistiske
propaganda er det danske folk beklageligvis ringe
informeret om DDF Korea. For eksempel kende
den ikke til den mur, der deler jeres land fra den
sydlige del af Koreahalvøen, og hvis de kendte den,
ville de tro, at I selv havde bygget den.
De tror Koreakrigen endte med en fredsaftale, og de
aner ikke hvor mange amerikanske tropper og våben, der er stationeret syd for jeres grænse.
Det kan vi takke den såkaldte frie presse for.
I denne uge har vores parti sendt en lykønskningshilsen til centralkomiteen for jeres parti, hvori det
udtrykkes således:
“Siden sin grundlæggelse har DDF Korea under
ledelse af Koreas Arbejderparti haft stor success
med at forsvare landets uafhængighed og den socialistiske vej i kampen imod imperialismen og alle
slags reaktionære fjender. Vores parti beundrer
denne kamp til hvilken vi udtrykker vores internationalistiske støtte.”
Når vi taler om international solidaritet, vil vi altid
huske på, at mens socialismen blev slået i Sovjetunionen og Østeuropa og kommunistiske partier
mange lande lå i ruiner efter denne ulykke, da var
det jeres parti, der rejste fanen og inviterede til den
første verdenskonference for de kommunistiske
partier.
Vi betragter os som venner af DDF Korea. Derfor
udtrykker vi i vores hilsen også vores interesse i en
yderligere udvikling af relationerne mellem vores to
partier.
Vi er tydeligvis ikke jeres eneste ven i Danmark.
Jeg vil godt understrege, at arrangøren af dette seminar - Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
- spiller en stor rolle hvad angår reel information
om Korea. Vort parti værdsætter Venskabsforeningens gode og vedholdende arbejde med at udgive
fakta om Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Vores avis Dagbladet Arbejderen viderebringer
gerne disse fakta.
Sluttelig vil jeg på vegne af Kommunistisk Parti
udtrykke fuld støtte til Koreas Arbejderparti og til
at det koreanske folk får success i dets kamp for
freden på den koreanske halvø, national suverænitet
og socialisme.
Tak.
Enid Reimenschneider er medlem af Kommunistisk
Partis internationale udvalg.

Udtalelse fra Venskabsforeningen:

DDF Korea rækker hånden frem for
fred og genforening i Korea og stop
for konfrontation og fjendtlighed
I lyset af den meget spændte og krigstruende situation i Korea har de tre politiske partier og en række
masseorganisationer sammen med regeringen i Den
Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)
sendt et vigtig fælles forslag til myndighederne og
offentligheden i Sydkorea. Det skete den 5. januar
2011.
I det fælles forslag fra DDF Korea opfordres Sydkorea til at åbne for en ny æra med bred Nord-Syd
dialog om genforening, fred og fremgang med deltagelse af alle parter i Sydkorea – såvel regeringen
som alle politiske partier og faglige- og folkelige
organisationer. Fælles forslaget kommer nu efter 3
år uden Nord-Syd dialog og med en stadig mere
krigstruende konflikt og konfrontation mellem
Nord- og Sydkorea. I forslaget fra DDF Korea hedder det, at krig og konfrontation aldrig vil kunne
udgøre løsningen på de stadig store uløste problemer i Korea.
I fælles-forslaget fra DDF Korea hedder det videre,
at man i Nord er rede til at møde repræsentanter for
både regeringen og samtlige partier og organisationer når som helst og hvor som helst i Korea – hellere i dag end i morgen. Parterne skal mødes for at
genoptage dialogen om de vigtigste spørgsmål i
dagens Korea så som afspænding, fredssikring,
forsoning og samarbejde mellem Nord og Sydkorea. Ligeledes hedder det i forslaget fra DDF Korea,
at Nord og Syd som første skridt omgående skal
stoppe al truende og provokerende adfærd, smædekampagner og lignende, der kun er egnet til at skabe misforståelser, fjendebilleder og mistillid og
skærpe konfrontationen og krigsfaren.
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske
Folkerepublik Korea støtter fuldt ud dette vigtige
fælles initiativ fra både regeringen, politiske partier
og organisationer i DDF Korea. Vi udtrykker vort
håb om, at Nord og Syd i Korea igen kan mødes til
fredelig dialog om de mange uløste problemer på
Koreahalvøen. Stop for fjendtlighederne i Korea og
genoptagelse af Nord-Syd dialog og samarbejde
skal igen have en chance på Koreahalvøen.
Vi opfordrer den danske regering, danske politiske
partier og organisationer til at tage positivt imod det
nye fælles initiativ fra DDF Korea.
København, den 11. januar 2011.
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BESØG I DDF KOREAS
PARLAMENT

Den Øverste Folkeforsamling – DDF Koreas parlament.

Under Venskabsforeningen delegationsbesøg i
DDF Korea i oktober 2010 besøgte delegationen DDF Koreas parlament – Den Øverste
Folkeforsamling. Besøget fandt sted den 6.
oktober og sektionschef Kim Chon Chol gav
en introduktion til valgsystemet i landet.
Venskabsforeningens formand noterede hovedindholdet af introduktionen således:
DDF Korea er et folkets demokrati, hvor folket
udøver magten gennem magtorganer ved hjælp
af lige og direkte hemmelig stemmeret. Valgretsalderen og valgbarhedsalderen er 17 år.
Parlamentet – Den Øverste Folkeforsamling
(herefter kaldet DØF) – ledes af et præsidium
med en stående komite. DØF er det øverste
magtorgan i DDF Korea. Forsamlingen alene
udøver lovgivende magt. Medlemmerne af
DØF kaldes deputerede – i alt 687 – vælges ved
almindelig stemmeret for 5 år af gangen i 687
valgsteder og indkaldes til mødesessioner
mindst to gange årligt.
Medlemmer af DØF er fordelt således: Koreas
Arbejderparti 546 deputerede, Chondoistpartiet
72 deputerede, Koreas Socialdemokratiske Parti 60 deputerede, udenfor partierne (især kristne) 3 deputerede, Chongryun (Koreansk mindretalsorganisation i Japan) 6 deputerede.
Ca. 20% af DØF’s deputerede er kvinder.
DØF’s vigtigste beføjelser er at stadfæste eller
ændre forfatningen, vedtage nationale love og
forordninger, vælge formand for DDF Koreas
nationale forsvarskommission Kim Jong Il
(øverste post i udøvelsen af statsmagten efter
afdøde præsident Kim Il Sung efter sin død I
1994 beholdt præsidenttitlen ”for evig tid”),
vedtage principper udøvelse af nationale poli-

Sektionschef Kim Chon Chol (tv.) og tolken Kim Un Ok (th.),
der også er sekretær I Venskabsforeningen Korea-Danmark.

tikområder og udenrigspolitik, udpege regeringsleder (premierminister), vedtage økonomiske planer og finanslov, udpege medlemmer af
højesteret og vælge medlemmerne af DØF’s
præsidium og stående komite. Det er de vigtigste beføjelser DØF har.
Præsidiet og den stående komite er statsmagtens øverste organ imellem DØF’s sessionsmøder. Præsidenten for DØF er kammerat Kim
Yong Nam. Han har bl.a. beføjelser til at modtage udenlandske statsoverhoveder på samme
niveau.
De tre partier opretholder en relationsstatus af
såkaldt venligtsindede partier, der ikke har politiske mål, der direkte strider imod hinandens
politiske grundlag og program. De tre partier er
sammen med landets masseorganisationer (fagforeninger, ungdomsforbundet, kvindeforbundet, bondeforbundet o.s.v.) sammensluttet i
Demokratisk Front for Fædrelandets Genforening. I denne front er aftalt en fordelingsnøgle
for fordeling af pladserne i DØF.
Alle Frontens medlemspartier og organisationer
kan indstille kandidater til valget. Kandidater er
som regel først godkendt på lokale vælgermøder på arbejdspladser, boligområder, kooperativlandbrug, hæren m.v. Kandidater indsendt
som forslag til Valgkommissionen skal først
godkendes af den Centrale Valgkommission,
der er nedsat af Fronten. Valgkommissionen
fordeler derefter kandidaterne ud til de 687
valgsteder. Her kan vælgerne ved hemmelige
afstemning godkende eller ikke godkende kandidaten.
Valgdagen er at sidestille med en helligdag,
hvor alle har fri og der festes i dagens anledning. Ca. 15 millioner indbyggere har stemmeret I DDF Korea og stemmedeltagelse er ca.
99%.
Anders Kristensen

9

KORTE NYHEDER
FRA KOREA OG
VENSKABSFORENINGEN
KOREAS ARBEJDERPARTIS
65-ÅRSDAG FEJRET

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il hilser på den
store militærparade i anledning af Koreas Arbejderpartis
65-årsdag den 10. oktober 2010. Ved siden af (th.) ses
politbureaumedlem i Kinas Kommunistiske Parti Zhou
Yongkang, der gæstede DDF Korea i samme anledning.
Den nyvalgte unge general og medlem af Koreas Arbejderpartis militærkomite kammerat Kim Jong Un ses også
på billede.

Koreas Arbejderpartis 65-års jubilæum blev i oktober 2010 markeret ved festligheder overalt i Korea.
På selve dagen den 10. oktober skete det med en
gigantisk parade på Kim Il Sung-pladsen i Pyonggyang. Men det var ikke kun militærparade – også
fyrværkeri, musik-, lys- og danseshow oplevede
befolkningen i hovedstaden.
Venskabsforeningen havde på samme tid en 11medlemmer stor venskabsdelegation på besøg i
Korea. Delegationen var blandt de mange tilskuere
til paraden og de øvrige begivenheder under partifestlighederne.
Udover deltagelse i partifestlighederne havde den
danske venskabsdelegation et omfattende besøgsprogram, der bl.a. indbefattede besøg i Panmunjom
ved demarkationslinien til Sydkorea, besøg på det
nye gigantiske statsejede Daedonggang Kombinerede Frugtfarm, besøg i DDF Koreas parlament Den
Øverste
Folkeforsamling,
Kim
Il
Sunguniversitetet, besøg i foreningens venskabsby Unha-ri, møder med økonomiprofessor Pak Chon
Chol, møde med Kulturkomiteens formand Kim
Jong Suk, besøg i Pyongyangs ZOO og metro, besøg i International Venskabsudstilling, besøg på det
amerikanske spionskib Pueblo, besøg i børnehave
m.v.

Venskabsforeningen delegation i Korea i oktober 2010.

DEMO I SEOUL IMOD KRIGSPOLITIK
Den 18. december 2010 – midt under den spændte
krise mellem Nord- og Sydkorea – afholdt en række
progressive organisationer og partier i Sydkorea en
stor demonstration imod regeringens krigspolitik.

Fra militærparaden på Kim Il Sung-pladsen den 10. oktober 2010 i Pyongyang.
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Hovedparolerne var:
For en pankoreansk folkemanifestation!
Lee Myong Bak gå af!
Nej til krig!
Ingen frihandelsaftale med USA!
Stop flådeøvelserne ved Yeonpyong!
Flådeøvelser skaber ikke fred!
Gør Vesthavet til Fredens Hav!

et angreb fra Nordkorea. Men reelt ønsker USA at
få kontrol over kinesisk skibstrafik i farvandet mellem Cheju og det kinesiske fastland. 80% af Kinas
olieimport foregår med skibe af ruter i dette farvand.
Beboerne på Cheju ønsker ikke at være gidsler i
USA’s imperialistiske magtspil og kræver derfor
flådebasebyggeriet stoppet.

DDF KOREA RÆKKER HÅNDEN FREM
Fra masseprotesten i Seoul 18. december 2010.

VOLDSOMME PROTESTER IMOD NY
AMERIKANSK FLÅDEBASE I CHEJU

Den 5. januar 2011 – kun få dage efter den særdeles
krigstruende situation – rækker samtlige politiske
partier og faglige og sociale masseorganisationer i
DDF Korea hånden frem til Sydkorea. Man siger i
et fællesforslag, at der bør åbnes for en ny æra i
Nord-Syd forholdet ved at indlede en bred dialog
mellem alle partier inkl. det konservative sydkoreanske regeringsparti og folkelige organisationer i
Nord- og Sydkorea først og fremmest for at stoppe
den farlige krigstruende konfrontation, der er under
udvikling i Korea. Se Venskabsforeningens udtalelse om fællesforslaget fra DDF Korea side 8.

NY USA-SYDKOREANSK ØVELSE
USA’s og Sydkoreas militær indledte den 28. februar 2011 en ny stor militærøvelse tæt på grænsen
til Nordkorea. Det er den tredje fælles øvelse mellem de to lande på få måneder. En del af øvelsen er
blevet døbt »Nøglebeslutning«, der involverer
computersimulation, Den anden del af øvelsen hedder »Drægtige Ørn« er en øvelse, der både foregik
til vands og på land. De to øvelser omfattede
200.000 sydkoreanske soldater og 12.000 amerikanske, skrev det franske nyhedsbureau AFP. Øvelserne inkluderede scenarier som lokale provokationer, opsporing af masseødelæggelsesvåben, pludselige regimeforandringer i kommunistiske stater og
store flygtningestrømme.

Beboere på Cheju blokerer her for betonbiler, der er på
vej til byggepladsen for den nye flådebasen ved kystbyen
Gangjeong.

Den 27. december 2010 protesterede en stor gruppe
lokale beboere imod den påbegyndte opførsel af en
ny flådebase på den store ø Cheju, som ligger lige
syd for Koreahalvøen. Den sydkoreanske regering
har tilskyndet af USA besluttet at bygge en helt ny
flådebase i kystbyen Gangjeong på Cheju. Ifølge
Global Network Against Weapons and Nuclear
Power in Space bygges den nye flådebase fordi
USA har planer om stationering af flere flådefartøjer i området for at dæmme op imod Kinas ekspanderende militære og økonomiske magt i området.
Officielt skal basen bruges som led i forsvaret imod

DDF KOREA FORDØMMER ANGREB PÅ
LIBYEN
DDF Koreas udenrigsministerium udsendte den 22.
marts 2011 en klar fordømmelse af en række vestlige landes angreb på Libyen. I udtalelsen fra udenrigsministeriet fremgik det, at USA og en række
vestlige lande ved angreb på Libyen havde blandet
sig i et internt opgør, der havde medvirket til at
udløse en borgerkrig i landet. Samtidig slog udtalelsen fast, at den USA-ledede koalition både havde
misbrugt FN’s Sikkerhedsråd til at vedtage en ulovlig resolution og derefter at have overskredet resolutionens beføjelser ved at foretage en væbnet intervention i Libyen. DDF Korea fandt, at USA og
andre vestlige stormagter kun bruger påskuddet om
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”beskyttelse af civile” til at dække over et forsøg på
at få kontrol over Libyens naturressourcer. DDF
Korea fordømte angrebet på Libyen som en grov
krænkelse af et uafhængigt lands suverænitet og
territoriale integritet.

MØDE I INTERNATIONAL FORBEREDELSESKOMITE
FOR
PRÆSIDENT
KIM IL SUNG 100-ÅRS FØDSELSDAG

DDF KOREA HJÆLPER JAPAN
Den 24. marts 2011 sendte DDF Korea 500.000$ til
Japan for at hjælpe medlemmer af det koreanske
mindretal, der ligesom japanerne er hårdt ramt af
jordskælv og tsunami. Derudover sendte DDF Koreas regering 100.000$ via det nordkoreanske Røde
Kors til Japans Røde Kors til hjælpearbejdet.

JIMMY CARTER TILBAGE I DDF KOREA
Medlemmer af den Internationale Forberedelseskomite
For Fejring Af Præsident Kim Il Sung’s 100-års Fødselsdag ses her sammen med præsidenten for DDF Koreas
parlament Kim Yong Nam i april 2011.

Den internationale delegation De Ældre ankommer i Pyongyangs lufthavn.

En international delegation af tidligere statsledere
med ex-præsident Jimmy Carter i spidsen ankom
den 26. april 2011 til Pyongyang. Med i delegationen var også Finlands ex-præsident Martti Ahtisaari, Irlands ex-præsident Mary Robinson og Norges
tidl. statsminister Gro Harlem Brundtland. Delegationen kalder sig De Ældre. Formålet med besøget
er ifølge BBC-news et forsøg på at finde veje til at
genåbne 6-partsforhandlingerne om atomvåben og
komme ud af det dødvande, der eksisterer mellem
DDF Korea og USA og mellem Nord-Syd.

LÆS

SKUB - 200 KR. ÅRLIGT.

Udgiver: DKP. www.dkp.dk
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Den 13. april 2011 holdt Den Internationale Forberedelseskomite for fejring af præsident Kim Il
Sungs 100-års fødselsdag møde i Pyongyang i DDF
Korea. Mødet fandt sted i parlamentsbygningen. En
arbejdsresolution blev vedtaget. I den blev det
blandt andet besluttet, at der i Pyongyang på Solens
Dag 15. april 2012 - præsident Kim Il Sungs 100års fødselsdag – skal afholdes et internationalt fælles arrangement. Derudover opfordrer resolutionen
til oprettelse af flere nationale og regionale forberedelseskomiteer til fejringsarrangementer verden
over, gaveoverrækningsceremonier i Pyongyang og
et TV-stormøde ved præsident Kim Il Sungs fødested i Mangyongdae, bogudstillinger af præsident
Kim Il Sungs samlede værker i Pyongyang. Ligeledes fremgår det af resolutionen, at DDF Koreas
nuværende leder kammerat Kim Jong Il’s 70-års
fødselsdag i februar 2012 også fejres samtidig med
fødselsdagsarrangementerne i april for præsident
Kim Il Sung i Korea. Og endelig blev det besluttet
samtidig i april 2012 i Pyongyang at afholde en
Verdenskonference til støtte for det koreanske folks
kamp for at implementere de forslag til genforening, som præsident Kim Il Sung og kammerat Kim
Jong Il har bidraget med, samt for fordømmelse af
de kræfter, der afholder provokerende krigsøvelser
og ønsker at styrte DDF Korea samfundssystem og
for skabelse af en international solidaritetsbevægelse for fred og stabilitet på den koreanske halvø.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s formand Anders Kristensen deltog også i mødet som
netop nyvalgt medlem af formandskabet for den
internationale komite.

VELBESØGT MEDLEMSMØDE I
VENSKABSFORENINGEN

Arkitekt Ole Timmer og sygeplejerske Ulla Nerenst fortæller
her på medlemsmøde om deres oplevelser under 10 måneders
ophold i DDF Korea 2004-2005.

Fra medlemsmødet.

Den 15. februar 2011 afholdte Venskabsforeningen medlemsmøde i Christianshavn Beboerhus i København,
hvor arkitekt Ole Timmer & hans samlever sygeplejerske Ulla Nerenst fortalte
om deres oplevelser efter at have boet
og arbejdet næsten et år i DDF Korea.
Og man må sige mødet var flot besøgt.
Ulla Nerenst blev gennem Dansk Røde Kors tilbudt
at komme til DDF Korea og arbejde i 2004, og et år
frem. Efter at have diskuteret lidt frem og tilbage
med sin samlever Ole Timmer, valgte hun at sige ja
tak, og Ole fulgte med for at opleve en anden smuk
og anderledes kultur, i et land som hverken han
eller Ulla havde det store kendskab til. Andet end
måske det kendskab, som det vestlige mediebillede
konstant igennem mange årtier har valgt at tegne.
Men heldigvis har deres oplevelser givet dem et
helt andet indtryk af vores koreanske venner.
Ulla havde til opgave i DDF Korea at rejse rundt i i
landet og overvåge de sundhedsprogrammer Røde
Kors havde kørt i landet siden 1995. Hun rejste
rundt med et team for at kontrollere at lægeklinikker havde styr på medicin doneret af Røde Kors, og
at dette blev fordelt korrekt, som Ulla udtrykte på
mødet. Der virkede som om der altid var styr på

tingene. Dog mente hun, at ikke alle læger var “rigtige” læger. Men med det som Korea har været
udsat for i mange år af pres fra omverden, kan man
ikke forvente at lægerne har haft de samme uddannelsesmuligheder, som læger i vestlige lande. Ulla
Nerenst følte, at man blev godt modtaget lige meget
hvor i landet hun kom hen. Hun oplevede virkeligt
den gæstfrihed, som landet er kendt for. Ulla understregede, at hun havde et helt andet indtryk af landet end folk, som rejser dertil i 10-14 dage. Og værterne vil jo vise alt frem - alle de ting, som de er
stolte af. Dog er det for danskere som Ole & Ulla
svært, at man måske ikke havde fritid sammen med
sine samarbejdspartnere. Men omvendt så bliver alt
også holdt på et professionelt plan. Hvilket i øvrigt
også er meget vigtigt, når Ulla var udsendt gennem
Dansk Røde Kors.
Ole Timmer lagde lidt overraskkende ud med at
nævne TV-serien “Det Røde Kapel” som er instrueret af Mads Brügger, vinderen af Sundance Festivalen 2010, for sin nedladende film/serie om præsident Kim Il Sung og kammerat Kim Jong Il´s selvstændige socialistiske stat og stolte folk. Ole havde
i Dagbladet Information indrykket et læserbrev, der
direkte henvendte sig til Mads Brügger, og påpegede at dette markværk ikke fortjente noget som helst.
At man med pruttepuder, handikappede og dårligt
teater udviste så lidt respekt for landets borgere er
grotesk.
Herefter havde Ole Timmer korresponderet med
Mads Brügger, der blev utroligt ubehagelig i sit
ordvalg, da han blev konfronteret med Oles viden
og daglige notater fra sine omfangsrige og detaljerede dagbøger. Brügger omtalte i svarskrivelse Ole
Timmer som et nedrigt menneske, og at han ikke
var en mand ved sine fulde fem. Da dette blev Ole
Timmer for meget, fremsendte han en mail til DR´s
ledelse, der pålagde Mads Brügger at fremsende en
undskyldning. Dog er denne undskyldning ifølge
Ole selv, en meget tyndbenet en af slagsen. Præcis
som “Det Røde Kapel”.
Under Ole og Ullas ophold mærkede de tit den anspændte situation. De kunne ind i mellem føle sig
overvåget, hvilket dog var forståeligt, som Ole
nævnte det: Når en nation står i en krigssituation, så
vil der være mistanke mod alle fremmede i landet.
Men efterhånden følte Ulla og Ole sig som en del af
dagligdagen i Korea. Den socialistiske tankegang
bemærkede man tit, under opholdet bed Ole Timmer mærke i, at soldater ofte bidrog i opbyggelsen
af Korea ved at deltage i husbyggeri og større anlægsarbejder. I den anledning var deres håndvåben
skiftet ud med en murerske eller spade – også når
de marcherede afsted. Ole havde indtryk af, at hele
folket følger partiledelsen opfordring om at alle
bidrager kollektivt til samfundets opbygning.
Ole sagde videre, at udviklingen i landet teknologisk halter efter vesten, det kan man mærke, da man
selv mere eller mindre skal udvikle alt selv. Det
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virker for en dansker noget besværligt. Men man
lærer hurtigt, at ting ikke flyder så let som i Danmark. Alligevel lykkes tingene, som Ole pænt
nævnte, så var det et kluddertæppe, der skulle samles, og alle skulle bidrage. Men man kom altid frem
til et smukt resultat. Hvis man ser på Pyongyang er
det smukke bygningsværker man møder over alt på
sin vej. Med floder og grønne parker. Byen kunne
ikke ligge et bedre sted i hele Korea. Og det var en
fryd for en arkitekt som Ole Timmer.
Ole fortalte, at han den første del af opholdet blot
var medfølgende samlever til Ulla. Senere fik han
dog rigtige arbejdsopgaver med opbygning af en ny
poliklinik (mindre hospital) i Ryongchon i Nordpyonganprovinsen.
Ulrich Larsen

BESØG KOREA

LÆS
ARBEJDEREN

REJS MED VENSKABSFORENINGEN PÅ
VENSKABS- OG SOLIDARITETSREJSE I
APRIL 2012 – DELTAG I FESTLIGHEDERNE
I ANLEDNING AF PRÆSIDENT
KIM IL SUNG’s 100-ÅRS FØDSELSDAG

MED VENSKABSFORENINGEN

Danmarks røde dagblad
April 2012 bliver noget særligt stort i DDF
Korea. Landet vil være på den anden ende i
de dage. Venskabsforeningen sender en stor
venskabsdelegation afsted på besøg i DDF
Korea.
Rejsedeltagerne kommer til at opleve og deltage i den historiske fejring af afdøde præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag.
Præsident Kim Il Sung (1912-1994) stod i
spidsen for kampen imod japansk besættelse af Korea og var det socialistiske Koreas
første leder og grundlægger.
Udover de historiske fødselsdagsfestligheder
kan vi garantere et spændende sammensat
besøgsprogram i ånden af venskab og solidaritet med Koreas folk. Et program, som du
som medlem kan få indflydelse på.
For at deltage i rejsen skal du være medlem
af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea.
PRISEN ER CA. 16.000 KR. FOR 15 DAGES REJSE MED FULD FORPLEJNING,
TRANSPORT M.V..

PRØVEABONNEMENT:
8 UGER FOR 225 KR.
6 MÅNEDER FOR 550 KR.

Ring 35 35 17 87 eller bestil på
abonnement@arbejderen.dk
Eller besøg www.arbejderen.dk
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KONTAKT VENSKABSFORENINGEN FOR
AT HØRE NÆRMERE.
SE TLF., MAIL, ADRESSE PÅ BAGSIDEN
AF DETTE BULLETIN.
VENSKABSFORENINGEN DANMARK –
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK
KOREA

VI NÅEDE IGEN MÅLET
23.000 KR. BLEV INDSAMLET
I 2010 TIL UNHARI
MÅLET 2011: IGEN 23.000 KR.
HALVDELEN ER ALLEREDE NÅET
OG LEVERET I KOREA

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 2010 havde indsamlingen det mål at samle 23.000
kr. ind til befolkningen i Unha-ri. Det samme beløb
blev også opnået i 2009. Det lykkedes takket være
en enestående indsats og mange bidrag 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 Unhari 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.
I oktober 2010 afleverede den besøgende venskabsdelegation således bistand i form af 5 tons kunstgødning, 7 traktordæk, 650 liter dieselolie til landbrugsmaskinerne til landbrugskooperativet samt
80m2 gulvbelæg og fødevarer til landsbyens børnehave. I alt for 23.000 kr.

Øverst ses Venskabsforeningens formand Anders Kristensen
sammen kooperativet formand Cho Gyang Guk i oktober 2010.
Nederst ses medlemmer af venskabsdelegationen og børn og
personale i Unha-ris børnehaven også i oktober 2010. I midten
ses børnehavens leder O Yong Sin.

Men ikke nok med det. Da Venskabsforeningens
formand Anders Kristensen i april 2011 havde mulighed for at besøge Korea igen, afleverede han igen
bistand til folkene i Unha-ri for en værdi svarende
til halvdelen af målet for 2011’s mål på 23.000 kr.
svarende til 1500€. Det var igen kunstgødning og
traktordæk samt fødevarer til børnehaven.

NORDKOREAINDSAMLINGEN
fortsætter
fordi der stadig er brug for hjælpen i Korea.
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 formand Anders Kristensen
Løngangstræde 23, 4.th.,
1468 København K.
Girokort kan også fås tilsendt. Henvendelse:
Se bagsiden af dette bulletin.
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REFERAT
FRA

VENSKABSFORENINGEN
DANMARK-DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA’S

GENERALFORSAMLING
DEN 24. NOVEMBER 2010
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 situationen netop på dagen for generalforsamlingens afholdelse var på randen
af en ny Koreakrig. Efter afholdelse af en provokerende sydkoreansk flådeøvelse startende den 22. november 2010 i det omstridte farvand i Vesthavet ved øen
Yonpyong og efter flere granat skud ind i DDF Korea
farvand og efter adskillige advarsler om at stoppe
dette, så Koreas Folkehær ikke andre veje end at affyre granater ind over en militærbase på den sydkoreanske. Det skete den 23. november Skuddene blev besvaret fra sydkoreansk side, der skød igen ind over
fastlandet i den sydlige Sydhwanghaeprovins i DDF
Korea. Skudvekslingen kostede desværre 2 civile og 2
soldater livet på den sydkoreanske ø. Den militære
situation og spændingen blev derefter voldsomt skærpet på Koreahalvøen. Formanden foreslog, at generalforsamlingen vedtog en udtalelse om situationen med
afstandtagen fra Sydkoreas krigsøvelsesprovokationer,
som er bakket op af USA. Senere på aftenen skulle
han interviewes i DR2 Deadline. Se bilag til referatet.
Ellers konstaterede formanden, at det et 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. Især
skal der opbygges en voldsom energiproduktionsforøgelse gennem hovedsagelig vedvarende energi, forbedring af jernbanenettet og transportsystemet samt
almindelige forbrugsgoder. Planen er, at økonomien
skal genoprettes til et levestandardmæssigt acceptabelt
niveau i april 2012, hvor der gøres status i forbindelse
med fejringen af afdøde præsident Kim Il Sungs 100års fødselsdag.
I ledelsen i DDF Korea er en ny skikkelse dukket op.
Det er den 28-årige kammerat Kim Jong Un, der i
september 2010 af Den Øverste Folkeforsamling blev
udnævnt som 4-stjernet general, og på en konference i
Koreas Arbejderparti samme måned blev Kim Jong
Un valgt som næstformand for partiet militærkomite.
På sammen konference blev kammerat Kim Jong Il
ligeledes genvalgt som partiet generalsekretær. Iagttagere mener den nye Kim sandsynligvis skal ses som
en kommende efterfølger for landet nuværende leder.
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Ellers har der i 2010 været et stort internationalt pres
på DDF Korea både i forbindelse med beskyldningen
for sænkning af det sydkoreanske flådefartøj Choenan
i marts og DDF Koreas 2. atomprøvesprængning i
maj. 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.
DDF Korea reagerede først kraftigt imod nye FN
sanktioner og meddelte, at man trak sig helt ud af 6partsforhandlingerne. DDF Korea erklærede sig senere parat til at mødes med de 5 parter i Beijing for at
opbygge et nyt dialogforum som erstatning 6partsforhandlingerne fra 2003, men grundlag af principperne fra fælleserklæringerne fra 19. sep. 2005 og
13. februar 2007 og ligeværdige parter og gensidig
respekt for suverænitet. Forhandlingerne er dog ikke
kommet i gang igen grundet især USA’s, Sydkoreas
og Japans manglende garantier for at overholde de to
fælleserklæringer og deres uforsonlige holdning til
DDF Korea.
Både USA’s præsident Obama og udenrigsminister
Clinton besøgte Sydkorea i 2010 er erklærede deres
støtte til Lee-regeringens fjendtlige og uforsonlige
politik overfor DDF Korea.
Forholdet mellem Nord- og Sydkorea har således i
gennem det sidste år forværret sig til det mest anspændte siden Koreakrigen. Grundet den sydkoreanske regerings politik overfor DDF Korea og dens
skrotning af Nord-Syd Fællesaftalerne var en række
fælles nord-syd projekter stadig sat i stå, men dog
videreføres et økonomisk samarbejde bl.a. i Kaesong
Industrizonen.
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. Dets atomforsvar udgør et
nødvendigt afskrækkende forsvar, der skal hindre et
amerikansk/sydkoreansk angreb. 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
offentlige møde.
Venskabsforeningen har ligeledes vist sit ansigt med
en udstillings- og salgsbod ved større arrangementer,
så som Verdensjulemarked, Rød 1. maj og K-

F

Venskabsforeningens bod på Rød 1. maj 2010.

Venskabsforeningen på K-Festival august 2010.

Venskabsforeningens delegation ved afrejsen fra Pyongyang i
oktober 2010.

Fra Venskabsforeningens deltagelse i Verdensjulemarked i december 2010.

Festival.
Foreningen har stået som medarrangør af den store
Klimademonstration i december 2009 samt det store ALBA-folkemøde samme måned.
I begyndelsen af oktober 2010 var foreningen ligeledes arrangør af et Internationalt Koreamøde i København hvor en 5-mands delegation fra DDF Korea deltog og var foreningens gæster. Den koreanske delegation blev ledet af næstformanden for Den Koreanske
Komite For Kulturelle Forbindelser Med Udlandet
(Kulturkomiteen) Mun Jae Chol. På mødet blev stiftet
en International Komite For Fejring Af Præsident Kim
Il Sungs100-års Fødselsdag med Nepals premierminister og leder af Nepals Kommunistiske Parti (UML)
Madhav Kumar Nepal som æresformand og derover
blev et formandskab for komiteen valgt bestående af
ledere af Venskabsforeninger og solidaritetskomiteer
for Koreas folk verden over.
Formanden måtte konstatere, at foreningen i 2010
desværre kun havde været i stand til at udgivet et
nummer af Korea Bulletin, der udkom som udvidet
nummer i august 2010. Der havde ikke været ressourcer (arbejdskraft og penge) til også at udgive det sædvanlige maj-nummer. Det vil bestyrelsen så vidt muligt rette op på i 2011.
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 nåede igen
samme flotte resultat, som i 2009 – nemlig målet på
23.000 kr. der blev skænket i form af humanitær bistand til landsbyen Unha-ri, da Venskabsforeningens
delegation besøgte DDF Korea i oktober 2010. Bistanden bestod af 3 tons kunstgødning, 7 traktordæk,
650 liter dieselolie, 80 m2 gulvbelægning og fødevarer til børnehaven. Formanden takkede alle der havde
bidraget til det flotte indsamlingsresultat og han ville
på bestyrelsens vegne vove at sætte samme mål for
indsamlingen i 2011.
Foreningen har igen i 2010 i oktober sendt en rekord
stor venskabsdelegation til Korea. 11 medlemmer
deltog. Højdepunktet på turen var udover besøget i
venskabslandsbyen Unha-ri en gigantisk militærparade og danse- og lysshow i anledning af Koreas Arbejderpartis 65-årsdag, samt det berømte Arirangshow.
Formanden forventede, at den næste store venskabsdelegation først ville blive sendt afsted i april 2012 i
forbindelse med fejringen af afdøde præsident Kim Il
Sungs 100-års fødselsdag, idet mange rejseinteresserede medlemmer ønskede at udsætte deres kommende
rejse til denne store begivenhed i 2012.
Foreningen har haft indledende møder med Sinex
Rejser om igen i 2012 eller før at forsøge at få liv i
ideen om at etablere et samarbejde om igen at sende
en venskabsturistgruppe til DDF Korea.
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.
Bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen deltog i marts
2010 i CILRECO’s årsmøde i Paris, hvor en aktions-
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plan for det kommende års internationale Koreasolidaritetsarbejde
blev
vedtaget.
Se
www.CILRECO.com
Sluttelig kom formanden ind på en mere kedelig sag.
Efter at have været vidende om, at Politiets Efterretningstjeneste PET i årevis havde indsamlet referater
og andet materiale fra foreningens bestyrelsesmøder
og andre møder, anmodede han om aktindsigt hos
PET i juni 2009. Først ca. 1 år senere – i maj 2010 kom der et konkret svar. PET ville hverken be- eller
afkræfte, at man lå inde med akter om foreningen eller
havde udspioneret foreningen gennem årene. Heller
ikke i tilfælde af, at der var tale om meget gamle akter
af udelukkende historisk interesse ville PET afsløre
om sådanne fandtes, idet oplysninger om metoden
sådanne informationer var indsamlet på kunne skade
tillidsforholdet mellem PET og dets samarbejdspartnere i ind- og udland og begrænse PET’s muligheder for
i fremtiden at modtage oplysninger. Dog kunne formanden personligt få lov til hos PET at læse 4 sagsakter, hvor foreningens navn er nævnt i den store PETundersøgelseskommissionsrapport fra 2009. Denne
aktindsigt er omtalt i en artikel i Korea Bulletin august
2010. Formanden måtte konstatere, at PET formodentligt i over 42 år hemmeligt har snaget i foreningens
forhold selvom foreningen aldrig har udført ulovlige
aktiviteter eller aktiviteter til skade for Danmarks
sikkerhed. Det er rystende og uforståeligt. Vi må kræve PET’s overvågning af Venskabsforeningen bragt til
ophør og sletning af alle sagsakter om foreningen hos
PET.
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, fortsættelse af Nordkoreaindsamlingen med samme indsamlingsmål på
23.000 kr. i 2011.
En af de særlige aktiviteter i det kommende år ville
være forberedelse af præsident Kim Il Sungs 100-års
fødselsdag, hvor foreningen dels vil søge at afholde
aktiviteter i Danmark samt at sende en meget stor
Venskabsdelegation til Korea i april 2012.
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 ny rejsefilm fra venskabsbesøget i Korea i oktober 2010, en rejseguidebog på dansk,
bedre annoncer i Arbejderen, SKUB og Kommunist
m.fl., forbedring af hjemmesiden, en introfolder samt
søge at inddrage og aktivere flere medlemmer i arbejdet. Den kommende store rejse til Korea i 2012 kunne
måske motivere flere medlemmer til at melde sig.
Da formanden var færdig med bestyrelsens beretning
sagde Henning Jakobsen, at han var enig i at foreningen bør melde sig på så mange fællesarrangementer
som muligt for at få foreningens budskaber ud til et
større publikum. Nævnte kommende fredsfestival og
Danmarks Sociale Forum, som noget foreningen bør
undersøge. Birgit Unnerup efterlyste, at foreningen
bragte flere dansksprogede nuancerede analyser og
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nyheder om Korea. Nævnte en artikel af Deirdre
Griswold i Workers World fra i går, som hun tilbød at oversætte til bulletin og hjemmesiden. Ulrich
Larsen tilbød at gå aktivt ind i arbejdet med hyppigere opdateringer af hjemmesiden. Jørgen Melkens
sagde, at alt for meget negativ omtale af DDF Korea blev bragt i de store borgerlige medier. Fandt
det vigtigt, at foreningen gjorde journalister opmærksom på, at foreningens medlemmer, bestyrelsen m.v. havde særlige forudsætninger for at svare
på spørgsmål om udviklingen i Korea, idet vi har
været der flere gange og har et indgående kendskab
til forholdene.
Birgit foreslog, at der nedsættes en national forberedelseskomite til fejring af præsident Kim Il Sungs
100-års fødselsdag i 2012. Mente det skulle slås
stort op med noget i retning af et mini Arirangshow
et passende sted i Danmark. Hun fandt, at hvis vi
inddrog foreningens kollektive medlemmer skulle
det kunne lade sig gøre at arrangere noget større
end vi plejer og selvfølgelig ledsaget af grundlæggende information om DDF Korea. Birgit ville gerne stille sig til rådighed med danskoversættelse af
relevant materiale om DDF Korea.
Jørgen støttede Birgits ide, og sagde at han selv
arbejdede med at lave en ny rejsefilm om DDF
Korea, en musik cd-rom og rejseguide på dansk.
Selv ville han igen besøge DDF Korea i april 2012.
Henning kunne stort set støtte forslaget, selvom han
måske ikke kunne se at det kunne slås helt op til et
Arirangshow. Men gerne en aktivitet med både
konkrete informationer og kulturelle indslag.
Formanden takkede for den aktive debat og den
positive interesse for og støtten til de fremtidige
aktiviteter. Det ville den nyvalgte bestyrelse straks
arbejde videre med.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt
godkendt.

3. Regnskab:
Foreningens årsregnskab for perioden 1. september
2009 til 31. august 2010 blev fremlagt af kassereren.
Formanden sagde, at bestyrelsen havde overvejet en
kontingentforhøjelse, idet en sådan ikke har fundet
sted de sidste 17 år. Skulle ses i lyset af kommende
meget store portostigninger samt udgifter til de nye
foreslåede aktiviteter. Det ville dog tidligst blive til
næste generalforsamling, idet et sådant forslag ikke
er sat på dagsordenen denne gang.
Venskabsforeningens regnskab blev godkendt enstemmigt.
Revisor for Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45
Birgit Unnerup gennemgik derefter regnskabet for
indsamlingen for kalenderåret 2009, der blev uddelt. Også dette regnskab blev godkendt enstemmigt.
4. Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslog vedtagelse af en udtalelse om
aktuelle meget spændte situation i Korea.
Udtalelsen blev efter en kort debat enstemmigt vedtaget. Se vedlagt som bilag til referatet.
5. valg af bestyrelse:
Følgende 9 blev valgt:
Anders Kristensen, formand
Jan Wørmer, sekretær
Ulla Nørgaard Pedersen, kasserer
Gert Poder
Henning Jakobsen
Mette Laurendz
Joan Korsgaard
Karsten Senik
Ulrich Larsen
Formanden bød Ulrich velkommen som nyvalgt bestyrelsesmedlem, og oplyste at Ulrich allerede var
kendt af bestyrelsen, idet han som aktivt medlem havde deltaget i bestyrelsens arbejde de seneste måneder.
Bestyrelsen konstituerede sig med formand, sekretær,
kasserer og redaktør som angivet ovenfor på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 4. december 2010.
6. Valg af 2 revisorer:
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som revisorer for foreningens regnskab.
Birgit Unnerup blev genvalgt som revisor for Nordkoreaindsamlingen.
7. Eventuelt:
Vagn Rasmussen takkede formanden for den store
indsats han havde gjort for Koreas folk i igennem
årene, og udtrykte glæde over at høre sandheden om
udviklingen i Korea igennem Venskabsforeningen.
Fandt det vigtigt at høre tingene fra den anden side.
Ulrich sagde, at han havde lovet at begynde at oversætte bogen om 100 spørgsmål og svar om Korea og
efterlyste evt. nye spørgsmål fra medlemmerne.
Foranlediget af et spørgsmål fra Birgit sagde Ulrich, at
han var i gang med at undersøge om vi kan sende
information til Korea om en særlig dansk opfindelse
om blodprøver, der kan afsløre tarmkraft. Et ønske,
der er kommet fra Korea.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede
for god ro og orden.

UDTALELSE OM SITUATIONEN I KOREA
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske
Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige
generalforsamling, der har vedtaget følgende udtalelse:
Den langvarige og særdeles højspændte situation i
Korea blev i går desværre til direkte væbnet konflikt i området omkring øen Yonpyong i farvandet
tæt på sydkysten i den nordkoreanske Sydhwanghaeprovins. I samme område afholder Sydkorea og USA i disse dage en stor aggressiv krigs-

øvelse med bl.a. landgangsfartøjer vendt imod DDF
Korea. Øvelsen har kodenavnet Hoguk og i den
deltager over 70.000 soldater. Under denne krigsøvelse har sydkoreanske flådefartøjer gentagne
gange overskredet den nordlige grænselinie i farvandet og endog skudt flere granater i havet ind i
DDF Koreas territorialfarvand. Efter gentagne advarsler så DDF Koreas væbnede styrker i går ikke
andre muligheder end at besvare provokationerne
ved at angribe en militær base på Yonpyong, der
beklageligvis også medførte få civile ofre.
Da advarslerne ikke havde effekt fandt DDF Korea,
at man ikke havde andre valg end at vise, at advarslerne ikke blot var tom tale.
Vi finder, at Sydkoreas myndigheder og USA må
bære det fulde ansvar for den meget alvorlige udvikling i Korea, samt ansvaret for ofrene for angrebet på militærbasen på Yonpyong. Ved afholdelse
af aggressive flådeøvelser og afskydning af granater
helt op til og ind over DDF Koreas farvande har
Sydkorea og USA ensidigt eskaleret situationen til
det ekstreme. Dertil kommer, at Sydkorea og USA
leger ekstra uansvarligt med ilden ved at afholde
flådeøvelse i et konfliktområde, hvor Nord-Syd
demarkationslinien fra våbenhvileaftalen i 1953
aldrig er blevet færdigforhandlet og endelig fastlagt,
hvad angår farvandene ud for Koreas vestkyst.
Vi er meget bekymret over den militære højspændte
udvikling i Korea. Vi finder, at USA’s og Sydkoreas nærmest permanente afholdelse af krigsøvelser
skal ses som forsøget på at eskalere situationen,
således at der opstår påskud til en konflikt, der kan
føre til det socialistiske Koreas fald. Som led i denne optrapning er et amerikanske hangarskib nu på
vej til området, og senest har en USA ledet ”undersøgelseskommission” endeligt fastslået, at den sydkoreanske korvet Cheonan blev sænket af DDF
Korea i marts i år. Det til trods for at DDF Korea i
en ny rapport grundigt har dokumenteret, at der er
tale om falske fabrikerede ”beviser”, og til trods for
Sydkoreas og USA’s kategoriske afvisning af nordkoreansk og kinesisk deltagelse i de tekniske undersøgelser.
Konfrontationen og den militære optrapning og
krigsøvelser i Korea må omgående stoppe. Vi finder, at den eneste farbare vej er at vende tilbage til
en fredelig dialog ved genoptagelse af 6partsforhandlingerne, start på forhandlinger om en
fredsaftale til erstatning af den gamle våbenhvileaftale og endelig en genstart af den NordSydkoreanske dialog og samarbejde på grundlag af
indholdet i Nord-Syd Fælleserklæringerne fra 2000
og 2007.
København, den 24. november 2010
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