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Leder: 

 

DET ER PÅ HØJE 
TID AT AFSLUTTE 
KOREAKRIGEN 
 

 

 
Huset hvor den koreanske våbenhvileaftale blev under-
skrevet den 27. juli 1953 i Panmunjom i DDF Korea. 
Huset blev dengang specielt bygget til formålet på dage 
efter krav fra DDF Korea. 

 

 

 

For 58 år siden – den 27. juli 1953 – blev USA 
tvunget til efter 3 års altødelæggende krig i Korea at 
indgå våbenhvile og en våbenhvileaftale med Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea. Det skete uden, 
at USA havde opnået sit mål om at knuse det 
selvstændige socialistiske Korea i nord og 
indlemme hele Koreahalvøen under USA’s 
interessesfære og dominans.  

Men våbenhvileaftalen førte ikke til fred og af-
spænding i Korea.  Siden 1953 har USA uophørligt 
optrappet den militære spænding og konfrontation 
og truet Den Demokratiske Folkerepublik Korea 
med krig – ja selv med ”taktiske” atomvåben. 
USA’s aggressive konfrontationspolitik indebærer 
en alvorlig trussel ikke kun mod det koreanske folk, 
men imod freden og befolkningerne i regionen. 

Våbenhvileaftalen har for længst mistet sin rolle 
som instrument til at mindske krigsfaren på Korea-
halvøen og bane vej for afspænding og fred, natio-
nal selvstændighed, Nord-Syd forsoning og genfor-
ening. Ingen andre steder i verden har en våbenhvi-
leaftale eksisteret i næsten 60 år uden at føre videre 
til en normalisering og fredsordning mellem kon-
fliktens parter. Det er derfor på høje tid, at våben-
hvileaftalen nu erstattes af en fredsaftale i Korea. 

Vi kræver, at USA øjeblikkeligt tager imod DDF 
Korea invitation til forhandlinger om en fredsaftale, 
således at våbenhvileaftalen endeligt kan skottes.  

En fredsaftale i Korea er ligeledes en afgørende 
forudsætning, at der kan ske fremskridt i retning af 
tillidsskabende foranstaltninger og normalisering af 
relationerne mellem DDF Korea og USA samt 
fremskidt i bestræbelserne for afskaffelse af atom-
våben på hele Koreahalvøen. 

Anders Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHED: 

NYHEDSBUREAUET KCNA 
KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY 

har fået ny hjemmeside med flere nyhe-
der og fotos og søgefunktion. 

 Sender nu direkte fra Pyongyang 
Søg på: www.kcna.kp 

 
 

 

 

 
 

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

 

KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau 
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VI SKAL HAVE EN 
FREDSAFTALE NU 
 
Det officielle koreanske nyhedsbureau KCNA ud-
sendte den 27. juli 2011 følgende erklæring i anled-
ning af 58-årsdagen for indgåelse af våbenhvileafta-
len i Korea: 
 
Den skrøbelige våbenhviletilstand har i årtier stået i 
vejen for en fredelig løsning af Koreaspørgsmålet 
og de mange bestræbelse for at realisere en atomvå-
benfri Koreahalvø. 
 
Når man foretager et historisk tilbageblik på våben-
hvileaftaler indgået mellem lande efter 1. Verdens-
krig blev disse erstattet af egentlige fredsaftaler 
efter mellem 6 måneder op til 2 år, og efter 2. ver-
denskrig blev der opnået fredsaftaler efter få år med 
10 år som den længste periode. Men våbenhvileaf-
talen fra Koreakrigen har nu eksisteret i næsten 6 
årtier. 
I virkeligheden er denne våbenhviletilstand at 
sammenligne med en tidsindstillet bombe, der truer 
sikkerheden i Østasien. Ingen andre steder i verden 
findes en sådan regional krigsfare med tilstedevæ-
relse af store strategiske væbnede styrker og hvor 
omfattende militærøvelser er dagligt forekommen-
de. Den koreanske våbenhviles farlige tilstand er 
dokumenteret på hundredvis af møder i Den Militæ-
re Våbenhvilekommission, der var nedsat til at be-
handle sager om overtrædelse af våbenhvileaftalen. 
 
Denne højrisiko situation i Østasien, som samtidig 
er det ny århundredes strategiske verdenscenter, 
passer hverken med tidens tendens mod mere fred 
eller på anden måde noget fornuftigt formål. 
Tværtimod skal denne abnorme situation på ingen 
måde have lov at fortsætte. 
 
Derfor er det på høje tid at afslutte våbenhvilen 
mellem DDF Korea og USA ved i første omgang at 
etablere en fredsbevarende ordning, der endeligt 
afslutter den militære konfrontation og konflikter 
og sikrer en holdbar fred og sikkerhed på den kore-
anske halvø, som nu udgør det farligste sted i regi-
onen. 
 
Indgåelse af en fredsaftale må være det første vigti-
ge skridt for løsning af Koreaspørgsmålet – herun-
der spørgsmålet om at gøre Koreahalvøen atomvå-
benfri.  
 
En række forhandlinger – herunder sekspartsfor-
handlingerne om et atomvåbenfrit Korea – er gået i 
stå eller hårdknude netop på grund af en manglende 
forståelse for vigtigheden af etablering af en freds-

bevarende ordning som helt afgørende for at nå 
frem til en løsning af Koreaspørgsmålet. 
 
Det er umuligt at fjerne den gensidige mistillid eller 
opnå en opblødning i atomvåbenforhandlingerne så 
længe der eksisterer fjendtlige relationer mellem 
DDF Korea og USA – de to underskrivere af den 
koreanske våbenhvileaftale. Det er læren af de hid-
tidige sekspartsforhandlinger. 
 
Det er helt grundlæggende for DDF Korea, at der 
indgås en fredsaftale, og at der dermed sker en 
skrotning af Våbenhvileaftalen, der kun har forvær-
ret de fjendtlige relationer mellem DDF Korea og 
USA. Derefter kan vi gå i gang med at opbygge 
gensidig tillid og komme videre med processen hen 
imod et atomvåbenfrit Korea. 
 
Indgåelse af en fredsaftale vil samtidig udgøre før-
ste akt i forsøget på at skabe gensidig tillid og fjer-
nelse af gensidig mistro og åbne vejen for gensidig 
respekt og ligeværdighed.  
 
Intet land har mere end USA en særlig forpligtelse 
til at få erstattet våbenhvileaftalen i Korea med en 
fredsaftale. Våbenhvileaftalen er levn fra den kolde 
krigs tid, hvor USA søgte at påtvinge andre lande 
amerikansk livsstil, værdier og samfundssystem. 
USA har med magt blandet sig i Koreas indre an-
liggende ved at være direkte part i Våbenhvileafta-
len og ved fortsat militær kontrol over Sydkorea. 
 
USA har en historisk forpligtelse til at medvirke til 
sikring af freden på den koreanske halvø. Koreahal-
vøen står på en skillevej mellem afspænding og en 
ondartet optrapning af konflikter. En sådan situation 
forpligter i særlig grad de ansvarlige parter i Korea 
til ikke at slippe muligheden for dialog og tage en 
viljestærk beslutning om at søge at løse de funda-
mentale problemer på Koreahalvøen. 
 
Spørgsmålet om sikring af freden på Koreahalvøen 
vil være gangbar hvis USA ser muligheden i øjnene 
og træffer beslutning om at ændre sin politik over-
for DDF Korea i overensstemmelse med verdens 
fredselskende folks bestræbelser. At gøre det, er 
ikke et spørgsmål at den ene parts skal have en for-
del eller belønning. Det vil slet og ret være en fæl-
les gevinst for både DDF Korea og USA og et vær-
difuldt bidrag til udvikling af en fredeligere verden.   
Hvordan USA håndterer denne sag vil være en prø-
vesten for om USA er i stand til at spille en ansvar-
lig rolle eller ej i løsning af pressende problemer i 
Asien-Stillehavsområdet – herunder Ko-
reaspørgsmålet. 
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1 TON RIS SENDT TIL 
DDF KOREA SOM 
AKUT HJÆLP FRA 

NORDKOREAINDSAM-
LINGEN 

 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen afleve-
rer her humanitær hjælp til foreningens venskabslands-
byen Unha-ri ved en tidligere lejlighed i april 2011. 

 
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea’s humanitære indsamling 
NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 
45 har den 21. juli afleveret penge til DDF Koreas 
ambassade i Stockholm til indkøb af 1 ton ris til 
foreningens venskabslandsby Unha-ri i Nordkorea. 
Det var foreningens formand Anders Kristensen, 
der besøgte i Stockholm. Det skete efter modtagel-
sen af en hasteappel fra foreningens søsterforening 
Korea-Denmark Friendship Society i Pyongyang. I 
appellen sagde den koreanske forenings formand 
Ryu Sung Rim, at situationen med fødevareknaphed 
i DDF Korea desværre er så alvorlig, at man har 
været nødt til at udsende en hasteappel til alle ven-
ner af Koreas folk om akut fødevarehjælp. Bag-
grunden for den alvorlige situation er to perioder 
med ekstremt meget regn i sommeren og efteråret 
2010 og efterfølgende lang tørkeperiode i det tidli-
gere forår 2011, der har ødelagt afgrøder i store dele 
af landbruget i DDF Korea. Det gælder også i Ven-
skabsforeningens venskabslandsby Unha-ri ved 
vestkysten i Sydpyonganprovinsen. 
Med den alvorlige baggrund besluttede NORDKO-
REAINDSAMLINGEN at sende et beløb til lokal 
indkøb af 1 ton ris (i Kina). Det var hvad indsam-
lingens begrænsede midler havde mulighed for i 
den nuværende situation.  
De indsamlede penge blev afleveret til de nød-
hjælpsansvarlige i DDF Korea i slutningen af juli af 
en besøgende delegation fra Svensk-Koreanska 
Föreningen, der også selv havde indsamlede midler 

med fra den svenske KATASTROFHJÄLP TILL 
KOREA. 
 
Årsagen til den besværlige forretningsgang med 
rejse og personlig aflevering af kontanter er, at det 
ikke er muligt at sende penge til DDF Korea via de 
almindelige internationale bankoverførselssystemer, 
som USA kontrollerer. Her kan man risikere at 
pengene bliver tilbageholdt grundet den vestlige 
blokade og sanktionspolitik overfor DDF Korea.  
 
Det skal tilføjes, at formandens rejse til Stockholm 
er sket for hans egne midler, idet indsamlede midler 
til NORDKOREAINDSAMLINGEN som bekendt 
altid går ubeskåret til Korea. 
 
DER ER FORTSAT BEHOV FOR HJÆLP  
NORDKOREAINDSAMLINGEN og Venskabs-
foreningen Danmark-DDF Korea retter samtidig ind 
indtrængende appel til offentligheden om at støtte 
indsamlingen, således at der kan ydes mere humani-
tær fødevarehjælp til det koreanske folk. Ethvert 
beløb – stort eller lille – hjælper. NORDKO-
REAINDSAMLINGEN har girokonto 5 25 22 45. 
Man kan også indbetale via netbank Danske Bank 
reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45.   
 
 
 

 
Unha-ri 

 
 

NORDKOREAINDSAMLINGEN   
GIRO 5 25 22 45 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
C/O A. Kristensen, Løngangstræde 23, 4. 
1468 København K. 
 
ELLER VIA NETBANK 
 

DANSKE BANK 
REG.NR. 1551 
KONTO 00 05 25 22 45 
 

 Girokort kan også fås tilsendt. Henvendelse: 
Se bagsiden af dette bulletin. 
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KORTE NYHEDER 
FRA KOREA OG 
VENSKABSFORENINGEN 

 
DDF KOREA’s LEDER KAM-
MERAT KIM JONG IL PÅ BE-
SØG I KINA 
 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il aflagde i dagene 20.-
26. maj 2011 et såkaldt uofficielt besøg I Kina. Her ses kamme-
rat Kim Jong Il med Kinas præsident Hu Jin Tao. 
 

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il aflagde i 
dagene 20.-26. maj 2011 et såkaldt uofficielt besøg 
i Kina. Det skete med et stort følge af repræsentan-
ter for Koreas Arbejderparti og DDF Koreas rege-
ring. 
Kim Jong Il besøgte flere provinser i Kina både 
nord, vest og syd for Beijing hvor han bl.a. så mo-
derne landbrug og fødevareproduktion, byudvik-
ling, virksomheder producerende maskiner til at 
bygge og anlægsarbejde og virksomheder indenfor 
den seneste it- og digitaliseringsudvikling. 
Overfor sine kinesiske værter udtrykte kammerat 
Kim Jong Il vilje til på alle områder at fremme ven-
skabet og samarbejdet mellem DDF Korea og Kina, 
og han takkede Kina for den strategisk vigtige støtte 
DDF Korea igennem tiderne har fået i sin kamp for 
at forsvare socialismen og opnå et velstillet sam-
fund. 
Kammerat Kim Jong Il udtalte også til den kinesi-
ske præsident, at DDF Korea værdsætter Kinas 
bestræbelser for at få gang i 6-partsforhandlingerne 
om afskaffelse af atomvåben i Korea, og at DDF 
Korea er parat til at komme til forhandlingsbordet 
på grundlag af fælleserklæringerne fra 2005 og 
2007. 
 
 
 
 

VENSKABFORENINGEN TIL 1. MAJ  
Igen i 2011 var Venskabsforeningen at finde hos 
Rød 1. maj i Fælledparken i København. Forenin-
gen havde en meget velbesøgt bod. Mange kom for 
at få information om Korea og købte materialer og 
kunsthåndværk. Mange gode diskussioner om ud-
viklingen i Korea blev det også til.  
 

 

 
Fra Venskabsforeningens velbesøgte bod hos Rød 1. maj 2011 i 
Fælledparken i København. 

 
SYDKOREAS PRÆSIDENT GÅR AMOK:  

KOREA SKAL ”GENFORENES 
GENNEM INDLEMMELSE” 
DDF Koreas regering reagerede meget skarp den 6. 
maj 2011 efter Sydkoreas præsident havde rejst 
rundt i en række europæiske lande (bl.a.Danmark)  
og havde udtalt, at den eneste realistiske måde at 
genforene Korea på var gennem en indlemmelse af 
Nordkorea i Sydkorea ligesom det skete i Tyskland 
i 1990. Han talte også om, at ”genforening under et 
liberalt demokrati.” 
En regeringstalsmand udtalte bl.a., at USA og Japan 
til ingen nytte de sidste 20 år havde taget fejl i vur-
deringen af DDF Korea ved stedse at påstå, at det 
snart kollapsede ligesom en række lande i Østeuro-
pa gjorde i slutningen af 1980’erne. Det må have 
været hårdt for dem at se i øjnene, at det ikke skete 
og at de i dag tværtimod står overfor en stærk mod-
stander med adgang til atomvåben, sagde talsman-
den, og videre sagde han: ”i en situation med dyb-
følt mistro og konfrontation mellem Nord og Syd 
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og store svært bevæbnede styrker stående overfor 
hinanden, hvordan kan det så overhovedet komme 
på tale at den ene part skal opsluge den anden. Det 
ville være ensbetydende med en ny krig i Korea.” 
”Hvis de endelig ønsker genforening på den kore-
anske halvø burde de vende tilbage til konføderati-
onsformularen, som både Nord og Syd skrev under 
på i 2000”, sagde talsmanden. 
Talsmanden vurderede, at Sydkorea præsident Lee 
er så presset af befolkningen både i Sydkorea og af 
koreanere bosat i udlandet for genåbning af dialog 
med DDF Korea, at han fremsætter politiske non-
sensudtalelser, der er helt uspiselige for DDF Ko-
rea. 
 
SYDKOREA SKYDER EFTER EGET 
PASSAGERFLY 
Den 18. juni 2011 blev et sydkoreansk Asiana fly 
med 119 passager på vej fra Kina til Seoul beskudt 
da det passerede den stærkt bevæbnede ø Kyodong 
tæt op ad grænsen til DDF Korea. Det sydkoreanske 
militær troede der var tale om et nordkoreansk fly. 
Skyderierne blev dog stoppet igen og ingen menne-
sker blev skadet. Episoden, som ikke er den første i 
år, viser hvor højspændt og farlig situationen er i 
dette svært bevæbnede område ved demarkationsli-
nien mellem Nord og Sydkorea.   
 
DEMONSTRATION IMOD SYDKOREA 
 

Over 100.000 civile og soldater demonstrerede den 4. juli på 
Kim Il Sung-pladsen 

 
Den 4. juli 2011 var over 100.000 civile og soldater 
forsamlet i demonstration på Kim Il Sung pladsen i 
Pyongyang i protest imod Sydkoreas præsidents 
stadig mere aggressive tone og udfald imod DDF 
Korea. Bl.a. taler Sydkoreas leder Lee Myong Bak 
om ”genforening gennem indlemmelse”, ”snarligt 
kollaps i Nord” og anvender også direkte fornær-
mende udtryk om DDF Koreas øverste ledelse og 
omtaler denne som et direkte ”mål” som led i kam-
pen for at ”åbne Nordkorea.” 
I sin tale til demonstrationen sagde general Jang 
Jong Nam om Sydkoreas leder, at ”den der tilsvær-
ter DDF Koreas leders ære og værdighed vil ikke 
slippe ustraffet afsted med det. Og han tilføjede, at 
Koreas Folkehær ”altid holder ord.”     

Act NOW! 
STOP POLITIVOLD MOD HANJIN-
ARBEJDERNE!  
 
LØSLAD DE FÆNGSLEDE FAGLIGE  
REPRÆSENTANTER! 

Demonstrerende Hanjin-arbejdere forsøger at rense øjnene efter 
at have været udsat for politiets tåregasangreb. 
 

Bevæbnet med vandkanoner og tåregas angreb syd-
koreanske politi den 9. og 10. juli 2011 omkring 
10.000 arbejdere fra Hanjin Heavy Industries og 
deres familier da de marcherede til en af koncernens 
skibsværfter for at udtrykke støtte til deres anholdte 
kammerater og medlemmer af Koreansk Metalar-
bejderforbund, der har været udsat for massefyrin-
ger siden december 2010 i strid med en lokal tryg-
hedsaftale. 50 faglige ledere og fagligt aktive arbej-
dere var kort forinden blevet arresteret og sigtet for 
overtrædelse af den sydkoreanske lov om virksom-
hedsobstruktion på grund af deres modstand mod de 
fortsatte massefyringer.  
Der er efterfølgende igangsat en international un-
derskriftprotestkampagne imod politibrutalitet og 
fængslinger af fagforeningsfolk med breve til Syd-
koreas præsident.   
  

 
PROTEST IMOD POLITIBRUTALITET PÅ 
CHEJU 
Den 15. juli 2011 angreb 1200 kampklædte politi-
folk fredeligt aktionerede beboere i byen Gangjong 
på den store ø Cheju ud for sydspidsen af Korea-
halvøen. Beboerne havde i flere måneder aktioneret 
fredelig imod bygningen af en ny stor amerikansk 
flådebase i Gangjong. Mange blev anholdt og i 
ugerne forinden havde sydkoreansk hemmeligt 
politi allerede arresteret 3 ledere af de fredelige 
flådebasemodstandere. 
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Protest imod den brutale politiangreb på flådebasemodstandere 
i Cheju den 15. juli 2011. 

 
Fra et af de utallige lokale protestmøder imod Gangjong flåde-
basebyggeriet. Her et møde i Gangjong den 9. juni 2011.  

 

Indbyggerne i byen Gangjong ønskede at få stoppet 
det store amerikansk finansierede flådebasebyggeri, 
som afgørende vil forstyrre lokalsamfundet og det 
maritime økosystem i havet ud for. Bl.a. vil den 
store flådebase genere det lokale fiskeri og de be-
rømte hundredvis af kvindelige havdykkere, der 
fanger forskellige havdyr på havbunden samt en 
speciel tang, der indgår som en delikatesse i flere 
koreanske madretter. 

På grund af øens og området specielle naturskønhed  
findes Cheju således også UNESCO’s verdens kul-
turarv liste. 

Ifølge en lokal folkeafstemning er 95% af Chejus 
befolkning modstandere af flådebasebyggeriet og 
der er iværksat en international underskriftindsam-
ling med appel til Sydkoreas konservative præsi-
dent Lee Myong Bak.  I appellen deler verdensof-
fentligheden sin vrede med Cheju indbyggere over 
byggeriet af en fremskudt flådebase, der skal ses 
som et led i udbygningen af USA’s missilforsvar 
overfor Kina. Officielt er begrundelsen for base-
byggeriet forsvar imod Nordkoreas Taepodongmis-
siler, hvilket flere militæreksperter tilbageviser.  

Chejus befolkning er slet ikke enig i, at flådebasen 
vil forøge Sydkoreas folks sikkerhed. Tværtimod 
vil den destabilisere sikkerheden i hele Østasien og 
Stillehavsområdet og omdanne øen Cheju til et 

militært mål. I appellen henvises ligeledes til, at 
Sydkoreas tidligere præsident nu afdøde Roh Moo 
Hyun i 2006 undskyldte myndighedernes massak-
ren på 80.000 civile Cheju-indbyggere i 1948 efter 
en demokratiopstand vendt imod det daværende 
militærdiktatur. Øen fik derfor i 2006 officiel status 
som ”Fredens Ø”. Derfor er bygningen af den ame-
rikanske flådebase en direkte krænkelse af ånden i 
den beslutning.  

I appellen gøres præsidenten ligeledes opmærksom 
på, at de kraftige havbundsudgravninger, som Syd-
koreas flåde og Samsung for tiden er i gang med for 
at gøre basen tilgængelig for amerikanske Aegis 
destroyere totalt ødelægger de smukke koraller og 
det maritime miljø og liv i havet.  

Appellen slutter med at bakke op om Chejus 
befolknings fredelige protester for at beskytte ikke 
blot øens maritive økosystem, men også 
livsbetingelserne for øens beboere. Appellen 
kræver, at præsidenten stopper det fortsatte byggeri 
af flådebasen, der kun vil gøre øen alt for sårbar i en 
i forvejen alt for oprustet region i verden.  
 
LOKALVALG AFHOLDT I DDF KOREA 
Den 24. juli 2011 blev der afholdt lokalvalg i DDF 
Korea. Det drejede sig om valg af deputerede til 
folkeforsamlingerne i landets provinser, amter, 
kommuner og større byer. Ifølge den centrale valg-
kommission afgav 99,97% af de stemmeberettigede 
deres stemme. I DDF Korea er valgretsalderen 17 
år. 
  
DDF KOREA OG USA MØDES IGEN 

 
USA’s seksparts-chefforhandler viceudenrigsminister Stephen 
Bosworth ses her med DDF Korea’s chefforhandler viceuden-
rigsminister Kim Kye Gwan  
 

DDF Korea og USA er igen begyndt at tale sam-
men. DDF Koreas chefforhandler ved 6-
partsforhandlingerne om atomnedrustning i Korea 
Kim Kye Gwan besøgte den 26.-27. juli 2011 sin 
amerikanske modpart viceudenrigsminister Stephen 
Bosworth i New York. Der kom ikke noget officielt 
ud fra mødet i USA, men iagttagere vurderer at 
DDF Korea har styrket sin position op til en even-
tuel genåbning af 6-partsforhandlingerne, som har 
været indstillet i næsten 3 år grundet USA’s hårde 
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sanktionspolitik og ultimative uspiselige krav over-
for DDF Korea. 
 
OFFENTLIGT ANSATTE SIGTES 
Den sydkoreanske regering har i slutningen af juli 
2011 sigtet over 500 offentlige ansatte og medlem-
mer af Koreanske Statsansattes Forbund og Koreas 
Lærer- og undervisningsarbejder Forbund for straf-
felovsovertrædelser, idet de i strid med loven har 
udtrykt støtte til eller kritik af politiske partier i 
Sydkorea. Som følge af sigtelserne kan flere tusinde 
i den kommende tid forvente samme sigtelser. De to 
fagforbund, der er medlemmer af tilsvarende inter-
nationale forbund, finder at Sydkoreas regering har 
overtrådt standarderne FN’s menneskerettighedser-
klæring samt internationale arbejderrettigheder. 
Sigtelserne skal ses som led i en lang række andre 
tiltag fra Sydkoreas regering i dens kamp imod 
fagforeninger og fratagelse af basale faglige rettig-
heder for medlemmer af landets fagbevægelse. 
De to fagforbund har nu iværksat en international 
underskriftkampagne med krav om, at Sydkoreas 
regering overholder menneskerettigheder og arbej-
derrettigheder. Ikke mindst fordi Sydkorea er med-
lem af ILO, OECD og G20. I den internationale 
appel opfordres til pres på Sydkoreas regering for at 
ændre landets lovgivning så offentligt ansatte – 
inklusive lærerne – garanteres deres fulde ytrings-
frihed, faglige rettigheder og grundlæggende rettig-
heder som medborgere. 
 
Du kan støtte underskriftindsamlingen på: 
http://www.labourstart.org/cgi- 
bin/solidarityforever/show campaign.cgi? c=1068 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERSVØMMELSER I DDF KOREA 
 

 
Ødelagt jernbanebro som følge af voldsom regn oversvømmel-
ser i juli i DDF Korea. 
 

 
Væltet træ som følge af tyfon i juli i Sydhwanghaeprovinsen i 
DDF Korea 

 
Kraftig styrtregn og tyfoner har i slutningen af juli 
2011 ramt flere provinser i DDF Korea med store 
oversvømmelser og skader på bygninger og marker 
til følge. Især Sydhwanghaepronsen blev hårdt 
ramt. Ialt mistede 30 mennesker livet og over 6700 
beboelseshuse er totalt ødelagte og 15.800 menne-
sker er gjort hjemløse. 
Over 48.000 hektar marker blev oversvømmet, be-
gravet eller bortskyllet til stor skade for den kom-
mende høst. 
Kraftig styrtregn og oversvømmelser har også øde-
lagt over 350 produktionsfaciliteter og offentlige 
bygninger og kunstvandingsanlæg. 
På samme måde er jernbaner, broer og veje i en 
samlet længde på over 6900 meter ødelagt, hvilket 
væsentlig vanskeliggør forsyninger af nødhjælp og 
materialer i at nå frem til de berørte områder. 
Enheder fra Koreas Folkehær er sat ind for at hjæl-
pe med at genopbygge det ødelagte og sikre nød-
hjælp.  
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NORDKOREA-LØGNE 
SPREDERE TVIVLER 
NU SELV 

 

Pyongyang i DDF Korea. 

Efter i 20 år i forskellige versioner at 
have udråbt Den Demokratiske Folkere-
publik Korea til at stå umiddelbart foran 
et kollaps og socialismens snarlige en-
deligt i den nordlige halvdel af Korea-
halvøen, har flere borgerlige forskere, 
journalister og selvbestaltede ”Nordko-
reaeksperter” efterhånden fået kolde 
fødder.  
 

Af Erik Anderson 
 

Efter USSR’s kollaps forventede det internationale 
borgerskab, at også det socialistiske Nordkorea ville 
følge efter. Det skete ikke. Nordkorea kom gennem 
en række besværlige år efter, at socialismen verden 
over brød sammen og landet blev udsat for svære 
naturkatastrofer og skærpede økonomiske sanktio-
ner fra USA-imperialismen. 
En del af de borgerlige journalister, forskere og 
akademikere er nu efter de mange år tvunget til lidt 
efter lidt at revurdere deres tidligere elendighedsbe-
skrivelse af socialisme i det nordlige Korea. Det 
sker ikke fordi hadet imod den koreanske socialis-
me er mindsket, men fordi det virker utroværdigt i 
årevis at blive ved med at proklamere, at DDF Ko-
rea står umiddelbart foran sin undergang. Et syns-
punkt disse folk har opretholdt måned efter måned i 
20 år.  
Andrei Lankov er docent i Kookmin Universitetet i 
Seoul og tilhører gruppen af såkaldte Koreaeksper-
ter, som de seneste årtier har proklameret den kore-
anske socialismes snart forestående fald. Men i en 
artikel den 10. marts 2011 i Asia Times blev den 
inkarnerede pro-imperialist Lankov tvunget til at 
udtrykke sig noget anderledes. Om Nordkorea skrev 
han:  

”Til trods herfor er der de seneste år sket en mærk-
bar forbedring af befolkningens økonomiske situa-
tion……” Og videre: ”Livet som nordkoreaner er 
klart bedre end det var for bare for ti år siden og det 
forbedres fortsat om end langsomt.”  
Lankov, som har levet af elendighedsbskrivelser om 
Nordkorea, skriver videre i samme artikel: ”Folk i 
Nordkorea har takket være adgang til kinesisk be-
klædning mulighed for bedre påklædning. Visse 
husholdningsartikler, som før var uopnåelige for 
hovedparten af befolkningen, har siden begyndelse 
af 2000 været tilgængelige i mange flere nordkore-
anske husholdninger. 80% af befolkningen har TV 
og omkring 25% har DVD-afspillere. For få år si-
den var et køleskab luksus, mens nu er det meget 
almindeligt i nordkoreanske koreanske hjem. Også 
antallet af mobiltelefoner vokser. 300.000 mobilte-
lefoner er i brug i alene Pyongyang.”  
Efter længe at have bragt spekulationer til torvs om 
indkomstkløfter i Nordkorea konstaterer Lankov i 
samme artikel: ”Indkomsten for almindelige nord-
koreanere, selvom den er lille, så vokser den sik-
kert, så den nu er nær 1990-niveauet inden den 
økonomiske krise satte ind.” Lankov slutter således 
i sin artikel med et mere nuanceret syn på udviklin-
gen i Nordkorea selvom han stadig går ind for, at 
befolkningen i Nordkorea skal have mulighed for at 
opleve amerikansk livsstil. 
 

Organiseret disinformation kan gå helt galt  
Den herskende dæmoniseringsjournalistik om 
Nordkorea har i årtier stukket dybt og været omfat-
tende. Men kan forskellige regeringer overhovedet 
analysere situationen i et land, når rapporteringen 
derfra er fordrejet, politisk sværtet og når propa-
gandaen forhindrer en nøgtern analyse? 
Den amerikanske imperialisme og dets underordne-
de allierede og vasaller som Japan og Sydkorea 
anvender den samme propagandistiske version 
overfor over for offentligheden, når det gælder om-
tale af Nordkorea. Og USA finansierer en række 
organisationer placeret i Sydkorea, hvis formål er at 
producere disinformation om Nordkorea.  
USA anvender milliarder af dollars på at opretholde 
den militære trussel imod Nordkorea og adskillige 
millioner dollars på forskellige kampagner vendt 
imod socialismen i Korea, men samtidig har man en 
lille bagdør på klem for mere besindige analyser af 
situationen på den koreanske halvø.  
Et eller andet sted er beslutningstagerne i USA og 
resten af Vesten nødt til få et andet billede af for-
holdene i Nordkorea, når man ser bag om vestens 
egen anti-Nordkoreapropaganda. Derfor sponsore-
rer og finansierer man eksempelvis et fredsinstitut 
som Nautilusinstituttet ligesom penge gives til an-
dre akademiske programmer om Nordkorea. Men 
analyser herfra kommer ikke ud og forstyrrer, hvad 
der er et ”politisk korrekt” at bilde den brede offent-
lighed ind om Nordkorea.  
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I en videnskabelig afhandling med navnet ”Analy-
tisk kollaps og det nordkoreanske dilemma” publi-
ceret af Nautilusinstituttet går forskerne John Delu-
ry og Chung In Moon stik imod den gængse vestli-
ge billede af Nordkorea. I afhandlingen advarer de 
de amerikanske beslutningstage imod at tro på sin 
egen propaganda om Nordkorea, hvilket kan gå helt 
galt.  
Propaganda er en ting. Den er til brug for offentlig-
heden. Men hvis beslutningstagerne selv begynder 
at tro på den fratager de sig selv muligheden for at 
træffe kloge beslutninger, siger afhandlingens for-
fattere. Og videre efter at have kritiseret USA’s 
krigsforberedelser imod Nordkorea samtidig med 
spredning af rygter om et regimekollaps skriver de: 
”Denne politik er baseret på ønsketænkning. Til 
trods for økonomiske problemer, fødevareknaphed 
og omfattende sanktioner så virker Kim Jong Il’s 
regering stabil.” 
  
Ingen kildekritik når det gælder Nordkorea 
Videre fremgå det af afhandlingen, at Nordkorea 
har haft og har fortsat økonomiske vanskeligheder: 
”Men på trods heraf rapporterer udenlandske besø-
gende i Pyongyang igennem det seneste år tydelige 
tegn på forbedring af levestandarden og ingen tegn 
på krise eller ustabilitet. Begge de to forskere for-
holder sig kritisk til de tvivlsomme kilder, som 
vestlige såkaldte ”nyhedsrapporteringer” bygger på, 
når det gælder Nordkorea. Efter at have opstillet 
seks forskellige radio- og internetnyhedsbureauer 
(hvoraf flere modtager penge fra den amerikanske 
stat som eksempelvis Radio Free Asia og NK 
News) så konstaterer de to forskere: ”Men disse nye 
”medie”organisationer er ikke bemandet med uaf-
hængige uddannede journalister. Tværtimod, de er 
propagandaorganer og kampagneorganisationer, 
som har til formål at underminere regimets stabilitet 
i Nordkorea. Deres ”nyheds”rapporter savner ofte 
bekræftelse og verifikation, men de forekommer 
alligevel tilbagevendende i Yonhap News – det 
førende sydkoreanske nyhedsbureau uden nogen 
form for filtrering. Andre ledende konservative 
aviser i Sydkorea citerer ofte også disse ”ny-
heds”rapporter efterhånden som de udkommer.  
Internationale nyhedsmedier, inklusive internetme-
dier og ledende amerikanske dagblade gengiver 
disse ”nyheds”rapporter som verdensnyheder. På 
den måde gøres uverificerede, ubekræftede ”ny-
heds”rapporter og politisk motiverede beskrivelser 
af nordkoreansk ustabilitet og krise til ”sandheder”. 
Forskerne føjer til, at der også findes tilfælde, hvor 
nordkoreanske afhoppere presses til at holde sig til 
det i vesten gængse dæmoniseringsbillede af Nord-
korea, når de skal beskrive forholdene. Der findes et 
eksempel på, at en ledende reporter fra det statslige 
sydkoreanske nyhedsbureau, som selv kommer fra 
Nordkorea, at han måtte tage sin afsked efter han 
havde stillet kritiske spørgsmål til overdrivelser i 

”rapporter” fra Nordkorea. De to forskere fortsæt-
ter: ”I dag er de fleste dialogkanaler med Nordkorea 
afbrudte. Amerikanske diplomater savner direkte 
kontakt med sine nordkoreanske modparter. De 
famler i mørket efter Nordkoreas strategiske hen-
sigter og forhandlingspositioner. Officielle nordko-
reanske udtalelser affærdiges som hovedregel som 
”tomme ord” eller som ”afpresning” – dette til trods 
for, at Nordkoreas handlemåde over tid tenderer at 
bekræfte korrektheden i disse udtalelser fra øverste 
ledelse. I stedet for at forholde sig engageret og 
empirisk, så træffes politiske beslutninger om 
Nordkorea på basis af afhopperes ”rapporter” og 
disinformation, af forudfattede ideer og ønsketænk-
ning.” (Nautilus Institute den 13. april 2011). 
Med andre ord advarer de to forskere rent ud sagt 
imod, at imperialismens irrationelle klassemæssige 
had imod den frie og uafhængige stat Den Demo-
kratiske Folkerepublik medfører, at man opgiver at 
foretage en intellektuel og nøgtern analyse af lan-
det, hvilket som bekendt kan gå helt galt på længere 
sigt.  
 

Propagandaen er en blanding af anti-
kommunisme og racisme 
I en anden afhandling udgivet af USA-Korea Insti-
tute ved John Hopkins University går Andray 
Abrahamian direkte til angreb det gængse vestlige 
billede af Nordkorea gennem en kritisk analyse af 
fire vestlige dokumentarfilm om Nordkorea. Abra-
hamian hævder, at det vestlige billede af Nordkorea 
bygger på en blanding af anti-kommunisme, orien-
talisme og racisme. De fire film tilhører endda ikke 
den værste hadpropaganda om Nordkorea, men er 
gennemgående blot fordomsfulde og opportunisti-
ske. 
”Den uskrevne regel i vores medieovervågning er: 
Hvis I lader os arbejde som vi er vant til, så kan vi 
skrive hvad som helst uden samvittighedskvaler.”, 
sådan konstaterer Hazel Smith om medieovervåg-
ningen af Nordkorea. Mediedækningen af Nordko-
rea opereres som oftest som om de normale faglige 
standard for journalistik (at kontrollere kilder ek-
sempelvis) ikke eksisterer.” (North Korea and 
Documentary Film, USA-Korea Institute 2011). 
Abrahamian konkluderer i sin afhandling, at afstan-
den mellem nordkoreanske og amerikanske værdier  
over et bredt samfundsmæssigt felt socialt, politisk 
og økonomisk er så stor, at den er større end det 
gælder for alle andre lande. Dermed kan ingen vest-
lige filmfolk eller medier, som er en del af de USA-
inspirerede værdier i almindelighed forholde sig til 
Nordkorea på en informativ og objektiv måde.  

Artiklen stammer fra den svenske ugeavis 
Proletären den 12. maj 2011 – oversat til 
dansk og lettere forkortet. 
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Korea-ekspert Geir Helgesen: 

PAS PÅ OVER-
DRIVELSER ! 
I Dagbladet Arbejderen udtalte le-
deren af Nordisk Institut for 
Asiensforskning seniorforsker 
Geir Helgesen den 11. maj 2011, at 
Sydkoreas regering har brug for at 
overdrive den negative omtale af 
forholdene i Nordkorea. Det skete 
i forbindelse med en stort opsat 
international medieomtale af Am-
nesty International’s påstande om 
uacceptable forhold i nordkorean-
ske fængsler. 

Til Arbejderen sagde Helgesen bl.a., at man altid 
skal ”spise brød til”, når der fremkommer nyheder 
fra Nordkorea. 

Og videre udtalte Helgesen: ”Man konkluderer ud 
fra nogle gode satellitbilleder, men de viser ikke, 
hvad der er inde i bygningerne. Det fortæller ikke 
om bygningen for eksempel tilhører et gartneri eller 
om det er fængselsbarakker.” ”……men jeg siger 
bare, at der er utroligt mange ubekendte faktorer, og 
at det er meget nemt at sidde og drage konklusio-
ner, der måske passer temmelig godt til den opfat-
telse, som man har inden man begynder på rappor-
ten. Hele verden (medier, red.) går stort set pr. au-
tomatik ud fra, at ”Nordkorea er et af allerværste 
samfund man kan tænke sig.”” 

Længere henne i interviewet i Arbejderen siger 
Helgesen om Amnesty International: ”Jeg syntes de 
faktisk de mangler lidt kritisk distance, når det gæl-
der Nordkorea. Det er ikke for at bortforklare, men 
Amnesty glemmer, at Korea er delt, og at rigtigt 
mange informationer om Nordkorea kommer igen-
nem Sydkorea.” 

I interviewet forklarer Helgesen, at ”Nordkorea i 
mange år har haft en ide om at stole på egne kræf-
ter, og at deres Juche-idé bygger på at skabe et sam-
fund, som ikke i så høj grad er integreret i resten af 
verden.” ”Denne ideologi blev forstærket ved, at 
Nordkorea - som en af de traditionelle fjender af 
USA – også er blevet udelukket fra ”det gode sel-
skab”. Der er indført embargo af sensitive vare-
grupper, som kan sikre Nordkorea udvikling. Det 
gjort Nordkorea dobbelt isoleret.”  

Hjælper det at true Nordkorea og afholde militær-
øvelser ved landets kyster? 

Hjælper det at lave embargo, så Nordkorea ikke kan 
handle med omverdenen?  

”Nej det hjælper ikke”, slutter Geir Helgesen.  

 

Uddrag fra interview i Dagbladet Arbejderen den 

11. maj 2011. 

 

 

STØT 
NORDKOREAINDSAMLINGEN 
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Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
c/o A.Kristensen, Løngangstræde 23, 4., 

1468 København K. 
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TIL FODBOLD VM 
UNDER FREMMEDE 
HIMMELSTRØG 

 

DDF Koreas Fodboldforbunds symbol 

I 2010 kunne Den Demokratiske 
Folkerepublik Koreas herrelands-
hold for første gang siden 1966 
deltage i et fodbold-VM. Men også 
blandt de yngre mandlige spillere 
og hos kvinderne gør DDF Korea 
sig for tiden stærkt gældende in-
ternationalt. I år er DDF Korea så-
ledes med til hele 3 VM-
fodboldturneringer. Den 10. juli 
sluttede U17-VM i Mexico, fra 26. 
juni til 17. juli var der VM for kvin-
der i Tyskland og fra den 29. juli til 
20. august er der U20-VM i Co-
lombia. 

Af Henning Jakobsen 

Ved U17-verdensmesterskabet, fra den 18. juni til 
den 10. juli i Mexico, var Den Demokratiske Folke-
republik Korea i pulje med netop Mexico, Europa-
mestrene i denne aldersgruppe fra Holland og bron-
zevinderne fra det afrikanske mesterskab, Congo. 
Både mod Holland og Congo lykkedes det at få 
point i uafgjorte kampe, begge med 1-1 som resul-
tat. Kun værtsnationen Mexico, der senere faktisk 
vandt hele turneringen, havde formået at slå DDF 
Korea 3-1 og forhindrede således, at DDF Korea 
nåede videre i turneringen. DDF Korea fik dog en 
flot 3. plads i puljen, foran Holland, og sluttede 
således mellem verdens 18 bedste U17-hold, et 
enkelt niveau over Danmark, som også havde kvali-
ficeret sig til denne turnering, men som kun opnåe-
de en fjerdeplads i sin pulje.  

 
DDF Korea kvindefodboldslandshold med træneren Kim 

Kwang Min i Dresden i Tyskland sommeren 2011. 

 

Kvindernes VM i Tyskland – fredelig sameksi-
stens mellem gamle fjender 
DDF Korea var ved kvindernes fodbold-VM, fra 
den 26. juni til den 17. juli i Tyskland, havnet i en 
særdeles svær pulje med nr. 1 og 5 på verdensrang-
listen, USA og Sverige, samt Colombia. Underteg-
nede, som var i Tyskland i anden anledning, havde 
lejlighed til at overvære DDF Koreas første pulje-
kamp, den 28. juni i Dresden mod USA - en meget 
lige kamp, som USA var meget heldig med at vinde 
2-0 foran et små 22.000 mennesker stort publikum. 
Omkring 40 nordkoreanske flag var at se rundt om-
kring på stadion og langt flere støttede tydeligvis 
det nordkoreanske hold med tilråb og klapsalver. 
Dagen efter kampen kunne det tyske, socialistiske 
dagblad Neues Deutschland i øvrigt sensationelt 
oplyse, at den nordkoreanske sportsminister, Pak 
Myong Chol, ved et aftenarrangement efter kampen 
havde inviteret det amerikanske kvindelandshold på 
besøg til DDF Korea. Forhåbentlig er det en invita-
tion, der kan være med til at styrke den fredelige 
sameksistens mellem de to folk. DDF Koreas to 
sidste kampe mod Sverige, den 2. juli i Augsburg, 
og mod Colombia, den 6. juli i Bochum, var også 
meget lige. Kun mod Colombia lykkedes det imid-
lertid for DDF Korea at hente point i en flot spillet 
0-0-kamp, hvilket så udløste en 3. plads i puljen i 
denne turnering og dermed en helt fin slutplacering 
blandt verdens 12 bedste kvindelandshold.  
 
U20-VM i Colombia – drabelige opgør ven-
ter i Medellín 
Alt i alt er der meget, som går godt for DDF Korea 
på alverdens fodboldbaner for tiden. Kvindelands-
holdets træner, Kim Kwang Min, sagde før den 
sidste kamp ved VM i Tyskland, at DDF Koreas 
kvindelandshold er et ungt hold, som vil tage ved 
lære af turneringen, og derfor blive styrket i fremti-
den. DDF Koreas unge mænd har også kvalificeret 
sig til U20-VM, der spilles i Colombia fra den 29. 
juli til den 20. august. Her skal DDF Korea i sin 
pulje spille mod England, Mexico og Argentina, 
som formentligt alle tre bliver meget svære mod 
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DDF Koreas U20 herre fodboldlandshold spiller her imod 
Argentina i ved U20-VM i Medellín i Colombia i juli 2011. 

 
standere. Det foregår den 29. juli mod England 
(VM-turneringens åbningskamp), den 1. august 
mod Mexico og den 4. august mod Argentina. Alle 
DDF Koreas 3 indledende kampe spilles i byen 
Medellín. Resultatet af denne VM-turnering er ikke 
kendt i skrivende øjeblik.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDSTE NYT 1: 
 
Ved afslutningen af kvindernes fodbold-VM i 
Tyskland var der fremkommet en noget mystisk 
doping-anklage mod det nordkoreanske kvinde-
landshold. Efter de to første af DDF Koreas kampe, 
hvor en nordkoreansk spiller efter hver kamp var 
blevet dopingtestet, mente FIFA (det internationale 
fodboldforbund) at være berettiget til, inden den 
sidste kamp, at tage dopingprøver fra hele holdet. 
De indledende to "positive" prøver blev imidlertid 
kun fulgt af tre andre positive prøver, kunne FIFA 
senere meddele. Tilbage står det indlysende faktum, 
at hvis kun omkring en femtedel af spillertruppen, 
ifølge FIFA, skulle have indtaget "forbudte stoffer", 
så er der kun omkring 4% sandsynlighed for at ud-
tage to sådanne spillere i træk. Der er således noget 
meget mystisk og usandsynligt i spil her. I øvrigt 
blev der i forbindelse med VM-turneringen også 
taget en positiv dopingprøve fra en colombiansk 
spiller.  
  

SIDSTE NYT 2: 
 
Ved U20-VM i Colombia opnåede DDF Korea et 
flot uafgjort 0-0-resultat i åbningskampen mod fod-
boldsupermagten England. Beklageligvis var der 
ikke point at hente i kampene mod de regionale 
VM-favoritter fra Argentina og Mexico, så DDF 
Koreas U20-VM-deltagelse sluttede i den indleden-
de runde i denne omgang. 
 

SIDSTE NYT 3:  
 

  
Mong Jun Ri og Jong Il Ju 

 

De to nordkoreanske fodboldspillere, Mong Jun Ri 
og Jong Il Ju, som er udtaget til det hold, der forsø-
ger at kvalificere DDF Korea til OL i 2012, har 
fået arbejdstilladelse i Danmark. Deres nye arbejds-
giver er 1. divisionsholdet FC Vestsjælland. 
 
 

Henning Jakobsen 
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BESØG KOREA 
MED VENSKABSFORENINGEN  

 

 
 

REJS MED VENSKABSFORENINGEN PÅ 
VENSKABS- OG SOLIDARITETSREJSE I 

APRIL 2012 – DELTAG I FESTLIGHEDERNE 
I ANLEDNING AF PRÆSIDENT  

KIM IL SUNG’s 100-ÅRS FØDSELSDAG 
 

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 del-
tage i den historiske fejring af afdøde præsi-
dent Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. 
Præsident Kim Il Sung (1912-1994) stod i 
spidsen for kampen imod japansk besættel-
se 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 soli-
daritet 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 Ko-
rea.  

 

PRISEN ER CA. 16.000 KR. FOR 15 DA-
GES REJSE MED FULD FORPLEJNING, 

TRANSPORT M.V. 
Tilmeldingsfrist 14. september 2011. 

 

KONTAKT VENSKABSFORENINGEN FOR 
AT HØRE NÆRMERE.  

SE TLF., MAIL, ADRESSE PÅ BAGSIDEN 
AF DETTE BULLETIN. 

 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK –  
DDF KOREA 

                            

NYT ELLOKOMOTIV I DDF KOREA 

 
Nyt Songun Røde Fane Nr. 1 elektrisk lokomotiv udviklet i 

DDF Korea 
 

 
Arbejdere og ingeniører på Kim Jong Thae elloko-
motivfabrikken i DDF Korea har foretaget et løve-
spring i udvikling og fremstilling af ellokomotiver 
til jernbanetransporten i DDF Korea. Man har ud-
viklet et nyt ellokomotiv ved navn Songun Pulgungi 
1 (Songun Røde Fane Nr. 1), der har 50% større 
trækkraft end det ældre lokomotiv Pulgungi 1 (Rø-
de Fane Nr. 1), der ses overalt i landet, og som 
stammer fra samme lokomotivfabrik. Songun Pul-
gungi 1 har fået indbygget en række computer-
kontrollede styringssystemer i modsætning til dets 
forgænger.  
 

 
 

 
GENERALFORSAMLING 

  
 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK- 
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK 

KOREA 
 

afholder ordinær generalforsamling 
onsdag den 30. november 2011 kl. 19.00 

i 
Christianshavns Beboerhus 

Dronningensgade 34 
København K.  

 
Indkaldelse med dagsorden udsendes 
til alle medlemmer senest 4 uger før. 
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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, genfore-
ningssagen, turisme, IT og Koreas uden-

rigshandel. 
 

Gå ind på:  

 www.naenara.com.kp/en/ 
 

 
 

BESØG VENSKABSFORENINGENS 
BORD PÅ MINIFREDSFESTIVAL DEN 3. 

SEPTEMBER 2011 I ROSKILDE 

 
 

 
LÆS 

ARBEJDEREN 
Danmarks røde dagblad 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 

LÆS TIDSSKRIFTET 

SKUB 
Udgiver: DKP – www.dkp.dk 
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K-FESTIVAL 
NØRREBROPARKEN 
20.-21. AUGUST 2011 

Lørdag 20. august 14.00-22.00 
Søndag 21. august 12.00-16.00 

 
 
 
 
 
 

 
 

Arrangør: KPID og DKP 

BESØG VENSKABSFORENINGENS 
BOD HOS K-FESTIVAL I NØRREBRO-

PARKEN KØBENHAVN N. 

 
 
BESØG VENSKABSFORENINGENS BOD 
PÅ FREDSFESTIVAL 10. SEPTEMBER  
BODEN ER ÅBEN KL. 13.00-18.00 
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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. Kontin-
gent 120 kr. halvårligt. 
 
______Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea 
og Venskabsforeningens arbejde. 
 
Navn:_______________________________ 
 
Adresse:_____________________________ 
 
             _____________________________ 
 
Tlf. og e-mail:_________________________ 
 
 


