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60 år med våbenhvile uden fred:  
 

STOP KRIGSØVELSERNE I SYDKOREA - 
GENSTART DIALOG 

 

 
Demonstranter protesterer imod de amerikanske ledede Key Resolve og Foal Eagle krigsøvelser i Sydkorea. Her foran USA’s 
Yongsan base i Seoul. Demonstranterne kræver øjeblikkeligt stop for de farlige angrebs-krigsøvelser vendt imod Nordkorea. 
Øvelserne har bragt konfrontationen i Korea til randen af en ny Koreakrig. 
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Leder 1: 

HVAD LAVER DANSK MILITÆR I USA’s 
KRIGSØVELSER I SYDKOREA? 
 
Den amerikanske militærkommando i Sydkorea 
meddelte stolt den 21. februar, at forårets 
krigsøvelser imod Nordkorea Key Resolve og 
Foal Eagle blev skudt i gang i Sydkorea. Af en 
pressemeddelse fremgik det, at krigsøvelserne 
havde fået selskab af ikke kun et stort antal 
amerikanske og sydkoreanske soldater, men også 
styrker fra Danmark, Colombia (vi er i ”pænt” 
selskab), Storbritannien, Canada og Australien.  
Det var jo noget overraskende at konstaterer 
Danmark igen er med i et amerikansk 
militæreventyr. Det er ikke en sag, der har fået 
stor offentlig opmærksom. Beslutningstagerne er i 
denne sag gået meget stille med dørene. Det er 
underligt, da danske regeringer ellers plejer at 
prale, når vi går i krig sammen med USA. 
Fra Forsvarsministeriet har KOREA BULLETIN 
fået oplyst, at beslutningen om dansk deltagelse i 
øvelserne i Korea tages af forsvaret selv med 
efterfølgende orientering til Folketingets 
forsvarsudvalg og Udenrigspolitisk Nævn. Der 
skulle i de aktuelle krigsøvelser være tale om 4 
danske officerer, der deltager i computerdelen 
under FN-flag. Og forsvarsministeret mener ikke 
Danmark på den måde medvirker til optrapning af 
konflikten i Korea – tvært imod!!! 
Ifølge en erklæring om strategisk partnerskab 
Danmark indgik med Sydkorea i 2011 
genindtrådte Danmark allerede i 2000 i den USA-
styrede ”FN-kommando” i Korea. Den såkaldte 
FN-kommando befinder sig fortsat i Korea ledet 
og finansieret helt af USA trods en FN-
generalforsamlingsbeslutning om tilbagetrækning 
af alle FN-tropper allerede i 1975. Siden 2009 har 
Danmark haft officerer fast stationeret i Sydkorea 
under FN-flag samt derudover fast deltaget i alle 
USA’s tilbagevendende krigsøvelser siden 2010 
med 4-6 officerer. 
Vi finder, at det er en meget uansvarlig politik den 
danske regering fører ved at lade forsvaret 
udsende danske officerer til permanent 
stationering i Sydkorea samt til deltagelse i USA’s 
mere og mere aggressive krigsøvelser vendt imod 
DDF Korea. De tilbagevendende krigsøvelser i 
Sydkorea har åbenlyst til formål at invadere og 
styrte styret i DDF Korea. 
Selvom vi godt ved, at skiftende danske 
regeringer er vilde med at gå med USA i krig, så 
må vi, når det gælder Korea, på det skarpeste tage 
afstand fra, at Danmark på den måde er med til at 
kaste benzin på bålet i en yderst tilspidset 
konflikt. Vi kræver derfor de danske soldater 
ud af Korea nu!  

Leder 2: 

STOP KRIGSØVELSERNE I KOREA 

 
Amerikanske bombefly i aktion i Sydkorea i aggressive 
krigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle. 
 
De voldsomme og aggressive ameriansk-
sydkoreanske krigsøvelser Key Resolve og Foal 
Eagle har nu stået på i flere måneder og skabt en 
oppiskte og farlig konfrontation på den koreanske 
halvø. Ifølge de vestlige massemedier fremstilles 
DDF Korea urimeligt, som den aggressive og den 
optrappende part i konflikten. Det sker selvom det 
ikke er DDF Korea, der afholder atomkrigsøvelser 
tæt på USA’s grænser, men omvendt. 
Konflikten i Korea har nu stået på i de 60 år, der 
er gået siden våbenhvileaftalen blev indgået. DDF 
Korea har igennem alle disse år søgt at stabilisere 
situationen på Koreahalvøen ved at opnå en 
fredsaftale med USA, som det er normalt efter 
afslutning af alle andre væbnede konflikter i 
historien. Men DDF Korea er kun blevet mødt 
med konsekvente afvisninger, straffesanktioner, 
blokade, embargo, isolation, dæmonisering og 
atomkrigstrusler fra det imperialistiske USA og 
dets allierede. 
Senest har USA fået endnu mere blod på tanden 
efter at have fået to straffe-sanktionsresolutioner 
igennem FN’s Sikkerhedsråd imod DDF Korea 
for handlinger, som andre nationer ikke straffes 
for. USA’s ledere udtaler åbenlyst, at formålet 
sanktioner og krigsøvelser er at presse styret i 
Pyongyang til at vælte. 
Den aktuelle optrapning finder DDF Koreas 
regering og befolkning naturligvis er så farlig, at 
de må råbe meget højt for at få omverden til at 
forstå alvoren i at stå overfor verdens stærkeste 
militærmagt. Og man har derfor i Nord været nødt 
til at anskaffe sig et tilstrækkeligt afskrækkende 
atomforsvar for at forhindre angreb fra USA, som 
USA jo er kendt for andre steder i verden. DDF 
Korea forsøger kun at forsvare sin ret til at vælge 
egen samfundsmodel uden indblanding fra USA.  
Det krigsoptrappende vanvid må stoppe nu. USA 
sidder med nøglen til afspænding og må sammen 
med Sydkoreas myndigheder omgående tage i 
mod DDF Korea’s dialog-tilbud indeholdende helt 
rimelige betingelser: Stop krigsøvelserne. Ophæv  
FN-sanktionerne. Start atomnedrustning i Korea.   
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  NYTÅRSTALEN 
 

 
Nytårstalen holdes af kammerat Kim Jong Un 1. januar 2013 
 
Kommentar til nytårstalen 
 

Af Christer Lundgren 

Den koreanske nye leder Kim Jong Un holdt 
overraskende sin første nytårstale i TV og blev set 
verden over. Men dækningen i de vestlige medier 
gav som sædvanlig et misvisende billede af 
indholdet og situationen på den koreanske halvø. 
Talen var præget af optimisme og tillid. 
Kammerat Kim Jong Un pegede på succeser i det 
forløbne år, herunder åbning af vandkraftværket 
Huichon, havnen i Tanchon og mange moderne 
fabrikker og virksomheder, basisindustrier, 
boligområder og faciliteter i Pyongyang og rundt 
om i landet. Han bemærkede også 
uddannelsesreformen, som bl.a. nu betyder tolv 
års obligatorisk skolegang og succeser indenfor 
sport, kulturelle og andre områder. Videre 
bemærkede han, at store fremskridt er gjort for at 
forbedre befolkningens levestandard på trods af, 
at landets situation er sårbar og kompliceret af den 
ene alvorlige naturkatastrofe efter den anden i 
løbet af året. 
Opsendelsen af satelliten Kwangmyongsong 3-2 i 
kredsløb om Jorden viser, at DDF Korea 
gennemfører, hvad man har besluttet at gøre, 
understregede han. 
 
Ændringer på vej 
Det nye år 2013 er udpeget Kim Jong Un som "et 
år med store fornyelser og ændringer, hvor 
radikale skift vil blive nået i opbygningen af et 
blomstrende socialistisk land." 
Han understregede, at DDF Korea vil opretholde 
uafhængigheden, Songunpolitiken og socialismen 
som den vej og ideologi, der blev udstukket af 
præsident Kim Il Sung og kammerat Kim Jong Il,  
og målet om at opbygge et velstående og  

magtfuldt socialistisk land. Samtidig prioriterde  
han, ”at arbejdet med at styrke landet til en 
økonomisk gigant højt, og understregede, at alle 
bestræbelser i det kommende år vil fokusere på 
dette, og på at forbedre befolkningens 
levestandard.” 
”Lad os gøre det i samme ånd og med samme 
beslutsomhed, som når vi forsøger at erobre 
verdensrummet,” sagde han, og henviste dermed 
til opsendelsen af Kwangmyongsong 3-2 
satellitten. 
”Ressourcerne vil især koncentrere sig om 
sektorer og enheder, der har umiddelbar relevans 
for at hæve befolkningens levestandard og give 
folk bedre og sundere kost,” sagde han. 
For partifunktionærer i Koreas Arbejderparti 
rejste han sloganet "Alt for folket og alt i tiltro til 
folket.” 
 

Fra åbningen af det store Huichon-vandkraftværk i 
Chagangprovinsen. 
 
Fred og genforening 
I afsnittet i talen om Nord-Syd situationen og 
internationale forhold skal opmærksomheden især 
rettes mod kammerat Kim Jong Un’s ønsker om at 
forbedre relationerne til Sydkorea.  
”Et vigtigt spørgsmål for at bringe landets deling 
til ophør og opnå genforeningen er at fjerne 
konfrontation mellem Nord og Syd,” sagde han. 
”De interkoreanske relationers historie viser, at 
konfrontationen mellem landsmænd kun fører til 
krig. De kræfter i Sydkorea, som er imod 
genforening bør opgive deres fjendtlige politik 
mod deres landsmænd, og vælge den nationale 
forsoning, enhed og genforening vejen,” sagde 
Kim Jong Un. 
Kim Jong Un’s udsagn kan ses som en invitation 
til de nye ledere i Seoul, men det er samtidig også 
rettet direkte til alle koreanerne. 
”Genforeningsbevægelsens drivkraft tilhører hele 
den koreanske nation, og intet er umuligt, hvis der 
opnås enhed. Alle medlemmer af den koreanske 
nation i nord, i syd og i udlandet bør organisere 
sig og fokusere med al kraft mod den store 
nationale opgave, som det er at genforene landet  
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Pyongyang nytårsaften. 
 
ud fra et synspunkt om at prioritere og lægge vægt 
på nationen og opnå enighed,” sagde Kim Jong 
Un videre. Og: ”Hele nationen bør tage voldsomt 
afstand fra enhver handling fra udenlandske 
styrker, der forsøger at udøve dominans, 
indgriben, aggression og krig, og aldrig tolerere 
handlinger der hindrer landets genforening. 
Uanset hvilke prøvelser og vanskeligheder der end 
ligger i vejen for national genforening, så vil vi 
uundgåeligt komme til at opbygge et forenet 
velstående land gennem nationens samordnede 
anstrengelser.” 
”På den aktuelle internationale arena er 
imperialistisk indblanding i suveræne staters 
interne anliggender, og deres militære 
aggressioner en alvorlig trussel mod freden og 
menneskehedens sikkerhed. Asien-
Stillehavsregionen, især den koreanske halvø, er 
blevet verdens hotteste områder, hvor konstant 
spænding hersker,” fastslog han videre i 
nytårstalen. 
”Ved at holde fast i idealerne om uafhængighed, 
fred og venskab, vil vi også fortsætte med at 
stræbe efter at udvikle relationer, venskab og 
samarbejde med de lande, der er venligtsindede 
overfor vores land og respekterer dets suverænitet 
samt værner om regional fred og stabilitet og går 
ind verdensomspændende uafhængige,” hed det. 
 
Løgne og undladelser. 
Det var en slagkraftig tale, hvis budskab og 
gennemslagskraft blev yderligere forstærket af, at 
kammerat Kim Jong Un personligt holdt talen i 
TV overfor folket. Tidligere kom det officielle 
nytårsbudskab i årene 1995-2011 frem i en fælles 
lederartikel i de tre førende dagblade i DDF 
Korea. 
Flere vestlige medier, der referede nytårstalen gav 
udtryk for bekymring for konsekvenserne af 
gennemslagskraften i talen. Hos Reuters (hvis 
korte artikel blev genoptrykt i flere svenske 
aviser) stoppes øjeblikkeligt en vejledende 
pegepinde ind til læserne: 

"Men nytårstalen behøver ikke at medføre nogen 
nordkoreansk kursændring, da landet også 
tidligere har søgt fredstilnærmelser samtidig med, 
at man har fatsholdt en aggressiv politik. Sidste 
måned skræmte Nordkorea resten af verden i 
almindelighed og i særdeleshed naboen Sydkorea 
med en raketopskydning.” 
Det er politisk vinklede løgne, halve sandheder og 
udeladelser, som konstant trommer ind hos det 
offentlige i Sverige og andre vestlige lande, når 
det gælder Nordkorea. En lignende artikel fra 
nyhedsbureauet Ritzau bragt i Dagbladet Politiken 
blev rammende kommenteret af den danske 
fredsforsker Jan Øberg, TFF Transnational 
Foundation i Lund, Sverige: 
"Hvem er egentlig propagandister? Hvad er 
meningen med tendentiøse gentagelser, som i 
sidste ende intet nyt indeholder, andet end 
propaganda? Tag da Nordkorea på ordet, svar på 
en frugtbar måde, og se hvad der sker. Hvis der 
ikke sker noget, så kan vi konkludere, at det ikke 
var alvorligt ment. Hvad er Sydkorea og USA er 
så panisk angste for? Svar: Befolkningen i Nord- 
og Sydkorea ønsker intet mere inderligt end 
endeligt at gøre som andre delte folk, at få lov til 
at blive genforenet. Men nej – det gælder ikke 
koreanerne. Derfor opretholder Politiken og 
Ritzaus også den nedværdigende, uselvstændige 
og politisk korrekte politiske linje,” siger Jan 
Øberg. 
 
 
 
 
 

 

NAENARA 
Officiel hjemmeside fra 

 Den Demokratiske Folkerepublik 
Korea  

 
Her finder du flere koreanske tidsskrifter på 

engelsk og andre sprog samt mange fakta om 
politik, historie, kunst, presse, 

genforeningssagen, turisme, IT og Koreas 
udenrigshandel. 

 
Gå ind på: 

www.naenara.com.kp/en/ 
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Danmark bidrager til optrapningen af krisen 
i Korea: 

DANSK MILITÆR ER 
UDSTATIONERET I 
KOREA OG DELTAGER 
I DE KRIGSØVELSER, 
SOM FLERE GANGE 
ÅRLIGT BRINGER 
KOREA PÅ RANDEN 
AF ÅBEN KRIG 
 

Af Henning Jakobsen 
 

 
Major Tim Hansen fra Danmark ses her sammen med 
amerikanske officerer under den igangværende aggressive 
krigsøvelse Key Resolve, der bragte Koreahalvøen på randen 
af en ny Koreakrig. Tim Hansen opholder sig tæt ved DMZ i 
Command Post OSCAR i USA’s 8. Arme’s hovedkvarter i 
Sydkorea. Foto: USFK’s hjemmeside.  
 

Den 18. marts udsendte Venskabsforeningen 
Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik 
Korea en udtalelse, hvori man fordømte de 
amerikansk ledede krigsøvelser, Foal Eagle og 
Key Resolve, i Korea. Det fremgår endvidere af 
udtalelsen, at der i sidstnævnte øvelse, foruden 
amerikanske og sydkoreanske styrker også 
deltager militær fra Danmark, Storbritannien, 
Canada, Australien og Colombia. Endelig 
opfordredes den danske regering til at indstille 
deltagelsen i denne øvelse, som hvert år er med til 
at optrappe den i forvejen spændte situation på 
verdens mest militariserede halvø, Koreahalvøen. 
Hvad var nu det for noget?, var der sikkert mange 

som tænkte: Fortsat dansk deltagelse i 
Koreakrigen, som jo kun er sat på pause af en 
hårdt prøvet våbenhvile fra 1953, er ikke noget, 
som de hjemlige medier har skrevet meget om. 
Heller ikke Dagbladet Arbejderen, som 
efterfølgende bad om aktindsigt hos 
Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet svarede 
den 21. marts, at der har deltaget fire danske 
officerer i FN-øvelsen Key Resolve. Samtidig 
bedyres det, at der er tale om en stabsøvelse, altså 
en papirøvelse, som er ”en årligt tilbagevendende 
FN-øvelse, der skal være med til at sikre fred og 
sikkerhed på den koreanske halvø, og understrege 
partnerskabet mellem Sydkorea og de lande, der 
som en del af ”United Nations Command”, sendte 
soldater eller andre bidrag - i Danmarks tilfælde 
hospitalsskibet Jutlandia - til Koreakrigen. 
Beslutninger om at deltage i øvelser er ikke noget 
forsvarsudvalget eller UPN (Udenrigspolitisk 
Nævn – red.) skal godkende, men der vil kunne 
være tale om orientering om deltagelse. Det er 
ikke vurderingen, at dansk deltagelse i øvelsen 
kan optrappe den spændte situation på den 
koreanske halvø eller at de danske deltagere 
udsættes for fare.” Endvidere hedder det, at ”Det 
er forsvaret selv, der lægger op til om forsvaret 
skal deltage i øvelser”… 
 
Sikrer FN freden i Korea? 
Det lyder jo smukt – en FN-øvelse, som skal være 
med til at sikre fred og sikkerhed på den 
koreanske halvø… Men vent nu lige; hvorfor er 
der en FN-kommando i Sydkorea? - og hvorfor 
optræder (primært) USA's og Sydkoreas soldater 
under FN’s blå banner i Korea? Historietimerne 
skulle gerne have lært os, at krigen mod 
Nordkorea i 1950 blev godkendt af et FN, hvor 
Taiwan sad på Kinas plads og Sovjetunionen ”var 
udenfor døren”. Uanset FN-beslutningen var der 
da også kun 21 lande, som deltog i felttoget (det 
danske hospitalsskib medregnet). I øvrigt blev der 
i 1975 i FN’s generalforsamling vedtaget en 
resolution (3390 B), som pointerede at FN-flaget i 
Korea skulle stryges og FN-styrkerne trækkes 
hjem. 
- Videre til den næste påstand, ”at FN-øvelsen 
ikke kan optrappe den spændte situation”. Når det 
i pressemeddelelsen fra ”The Republic of Korea - 
United States Combined Forces Command” den 
11. marts ved starten på øvelsen “Key Resolve” 
oplyses, at der udover de deltagende syv lande 
også er neutrale observatører fra Schweiz og 
Sverige*, som skal overvåge, at øvelsen er i 
overensstemmelse med våbenhvilebetingelserne, 
siger det alt om, at det danske militærs 
udenomsparlamentariske krigsmanøvrer ikke er en  
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FN’s generalforsamling vedtog helt tilbage i 1975 en 
resolution om opløsning af FN’s kommando i Korea og 
tilbagetrækning af alle udenlandkse tropper fra Sydkorea. 

 
så selvfølgelig uproblematisk sikring af fred og 
sikkerhed, som forsvarsministeriet påstår.  
Dansk-sydkoreansk parløb med døden 
Men er det nu også bare det danske militær, som 
kom dumpende forbi helt af sig selv? Eller hvad? 
Svaret fandtes efter lidt søgning på 
Udenrigsministeriets hjemmeside. Men inden da 
viste oplysninger fra det det amerikanske militær i 
Koreas hjemmeside, at allerede fra 2010 har 
Danmark deltaget i forskellige krigsøvelser i 
Korea, ikke kun den årlige øvelse, Key Resolve. 
På Udenrigsministeriets hjemmeside findes 
endeligt dokumentet ”fællesudtalelse om 
etablering af strategisk partnerskab mellem 
Sydkorea og Danmark”, dateret den 12. maj 2011. 
Dokumentet indeholder fælles krav om 
nedrustning – i Nordkorea naturligvis. Endvidere 
hedder det, at Sydkorea anerkender den danske 
genetablering af sin deltagelse i FN-kommandoen 
i år 2000 (altså under Nyrup-regeringen) samt den 
danske udsendelse af officerer til FN-
kommandoen i Sydkorea fra april 2009. Også på 
bl.a. det militær-industrielle område lægges der i 
dokumentet op til samarbejde mellem de to lande. 
Det viser sig altså, at Danmark uden stor 
bevågenhed fra medier eller parlamentarikere 
siden april 2009 har været militært tilstede i 
Korea. Det er ikke nogen uskyldig foreteelse. Det 
er en del af Danmark bidrag til vor tids 
Antikomintern: Den vestlige imperialismes 
selvbestaltede ret til at få folkeslag til at makke ret 
– uanset midlerne. Retten til at forsvare USA’s 
(og EU’s) militære og økonomiske førerskab 
uanset omkostningerne. Men i modsætning til 
Libyen, hvor mordene på en befolkning ved 
Middelhavskysten i humanismens, demokratiets 
og oliens hellige navn kunne foretages sikkert fra 
fly i mange kilometers højde, langt ude over 
Middelhavet, vil en fortsættelse af Koreakrigen 
efter 60 års våbenhvile være en mindst lige så 

beskidt affære, som de tre millioner døde og ”FN-
styrkernes” tilbageslag til udgangspunktet ved den 
38. breddegrad, da Koreakrigen sidst var varm, 
vidner om. 
 
Note: Sverige og Schweiz udgør resterne af ”de 
neutrale nationers overvågningskommission”, som blev 
nedsat efter våbenhvileaftalen i 1953 for netop at 
overvåge denne – de svenske og schweiziske 
repræsentanter var udpeget af ”FN-kommandoen”, 
mens Koreas Folkehær havde udpeget repræsentanter 
fra Tjekkoslovakiet og Polen. De sidstnævnte to landes 
repræsentanter blev dog hjemsendt fra Nordkorea i 
hhv. 1993 og 1995 efter at de to lande var endt som 
USA’s lakajer efter den europæiske kontrarevolution. 
 
Kilder: Udtalelse fra Venskabsforeningen Danmark – 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea den 18. marts 
2013, Svar fra Forsvarsministeriet den 21. marts 2013 
på ønske om aktindsigt fra Dagbladet Arbejderen , 
Udenrigsministeriets hjemmeside - 
http://sydkorea.um.dk/  samt det amerikanske militær i 
Sydkoreas hjemmeside - http://www.usfk.mil/usfk/ . 
 
Denne artikel er sakset fra Anti-fascistisk Forums 
tidsskrift nr. 2 – 2013.  
Henning Jakobsen er medlem af redaktionen af 
Anti-fasvistisk Forums tidsskrift og næstformand 
for Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. 
 

60 ÅR MED VÅBENHVILE I KOREA:  
ER DER REELT FARE FOR UDBRUD 

AF EN NY KOREAKRIG I DAG?  

 
Debatmøde med oplæg af: 

Peter Kim Laustsen, Forsvarsakademiet 
og 

Geir Helgesen, Nordisk Institut For 
Asienforskning 

Torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00-21.30 
Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7, 

København N. 
Gratis adgang. 

Arrangør: Venskabsforeningen Danmark-
DDF Korea 
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KOREA STÅR FORAN 
EN SKILLEVEJ 
 

Mens de militære spændinger på Den 
koreanske Halvø fylder mediernes 
overskrifter er der måske fredeligere tider på 
vej på grund af valget af nye ledere i nord og 
syd. 
 

Af Gert Poder, journalist HD(A) 
 
Efter fem år med den sydkoreanske præsident Lee 
Myung Bak ved magten, har Republikken Korea 
(Syd) valgt en ny leder. Ganske vidst tilhører den 
nye præsident, Park Geun Hye det samme parti 
som Lee, det konservative og nationalistiske 
Saenuri parti, og til mange sydkoreaneres 
forfærdelse er hun datter af Sydkoreas berygtede 
diktator, Park Chung Hee. Alligevel er der tale om 
et væsentligt magtskifte i forholdet til Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea (Nord). 
 

 
Park Geun Hye ses her sammen med DDF Koreas daværende 

leder Kim Jong Il i Pyongyang i 2002. 
 

Park Geun Hye besøgte den nordkoreanske 
hovedstad i 2002, hvor hun blandt andet 
anerkendte den fælles nord/syd aftale, der blev 
indgået mellem den afdøde nordkoreanske leder 
Kim Jong Il og den daværende sydkoreanske 
præsident Kim Dae Jung den 15. juni 2000. 
Aftalen, der kom i stand efter møder i Pyongyang, 
Seoul og på Jeju-øen, var historisk vigtig, fordi 
begge parter fastslog, at den fredelige genforening 
af den koreanske halvø var et internt anliggende, 
og at den skulle baseres på gensidig tillid. 
I sin præsidentkampagne lagde Park Geun Hye 
vægt på behovet for en “udvikling” i forholdet til 
Nordkorea-politikken. 
”Mit mål er, at bryde med denne sort/hvide alt-
eller-intet tilgang og fremme en mere afbalanceret 
Nordkorea-politik, sagde hun dengang. Den 5. 
november sidste år erklærede hun, at den 
nationale sikkerhedspolitik skulle baseres på 
“tillidens diplomati og en forandret koreansk 
halvø”. Det skal ske gennem fælles koreansk 

udvikling og ved at åbne kontorer i Pyongyang og 
Seoul, der fremmer sociale og mellemkulturelle 
kontakter på områder som offentlig sundhed, 
religion og undervisning. 
Tilsvarende lagde Nordkoreas nye leder, Kim 
Jong Un, i sin nytårstale kort efter sin tiltræden 
ikke skjul på, at der i fremtiden skal lægges mere 
vægt på en fredelig udvikling i forholdet til 
Sydkorea, på udvikling af den nationale økonomi 
og ikke mindst på at at forbedre befolkningens 
levevilkår. Midler til det sidste kunne man 
forestille sig skulle komme ved at skære på 
omkostningerne ved at opretholde det nuværende 
høje sikkerhedsniveau til omverden. Han så ved 
samme lejlighed frem til dialog om en fremtidig 
forbedring af forholdet mellem de to republikker 
på den koreanske halvø. 
Siden sydkoreanerne første gang valgte en civil 
præsident i 1988, har magtbalancen svinget 
mellem det konservative, nationalistiske 
antikommunistiske Saenuri-parti og skiftende 
demokratiske centrumpartier. Roh Moo Hyun 
fortsatte forgængeren Kim Dae Jungs såkaldte 
“solskinspolitik”, og den nuværende anspændte 
situation på den koreanske halvø skyldes 
udelukkende Lee Myung Baks uforbeholdne 
makkerskab med USA’s præsident George W. 
Bush, jr. 
Der er ingen tvivl om, at præsident Park Geun 
Hye har travlt med at finde sine ben imellem 
konflikt og afspænding, mellem solskinspolitik og 
konservativ hardcore-linje overfor Nordkorea. 
Lige som sin far har hun overladt al økonomisk 
magt i Sydkorea til de store industri-koncerner, de 
såkaldte chaebols, som Hyundai og Samsung. For 
så vidt, at uro på den koreanske halvø er “bad for 
business” burde det betyde, at det snart atter er tid 
til tilnærmelser mellem Nord og Syd. 
Imidlertid står USA klar i kulisserne med sin nye 
geopolitiske strategi for Nordøstasien og især 
Kina. Den amerikanske destabilisering af den 
koreanske halvø passer som hånd i handske med 
dens imperialistiske ønske om at inddæmme Kina.  
Den nylige forsvarspagt, som Lee Myung Bak 
nåede at indgå med USA, inden han forlod sit 
embede, viser tydeligt, at den amerikanske 
regering under ingen omstændigheder frivilligt 
letter trykket på Nordkorea og Kina. 
Men præsident Obama kan have gjort regning 
uden vært. Det kan vise sig, at Sydkoreas behov 
for at overleve økonomisk på sine skrumpende 
markeder i Europa kan være en stærkere drivkraft 
end USA’s støtte til en militær konfrontation. I 
Pyongyang står de - som så mange gange før - 
klar med hånden fremme, hvis chancen byder sig 
for afspænding og nedrustning. Alt andet ville 
også være politisk selvmord. 
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Sidste nyt: 
 

DDF KOREAS TRE 
BETINGELSER FOR DIALOG 
MED USA OG SYDKOREA 

 
Den Nationale Forsvarskommission i DDF Korea 
udsendte den 18. april 2013 en erklæring, hvor 
den klarlagde de principiele standpunkter DDF 
Korea har overfor USA’s og de sydkoreanske 
myndigheders retorik om dialog. 
 
Hvis USA og Sydkorea skal i dialog og 
forhandlinger med DDF Korea skal følgende være 
opfyldt ifølge erklæringen: 
 
1. Stop for sanktioner og hetz. 
FN-Sikkerhedsrådets straffesanktioner imod DDF 
Korea skal ophæves og Sydkoreas myndigheder 
skal ophøre med sine uhyrlige bekyldninger og 
hetz imod DDF Korea, såsom påstanden om, at 
DDF Korea står bag sænkningen af korvetten 
Cheonan i 2010 og hackerangrebet den 20. marts 
2013. 
 
2. Ikke flere atomkrigsøvelser. 
USA og Sydkorea skal stoppe de igangværende 
krigsøvelser og give garanti for, at de ikke igen 
iværksætter store provokerende atomkrigsøvelser 
for at true og afpresse DDF Korea. Dialog og 
forhandlinger kan ikke finde sted samtidig med 
tilbagevendende atomkrigsøvelser, der kun 
belaster og blokerer for diplomatiske kontakter. 
 
3. USA og Sydkorea skal fjerne alle atomvåben 
i Sydkorea på vejen mod et atomvåbenfrit 
Korea. 
USA og Sydkorea skal tage initiativ til at alle 
atomvåben fjernes fra Sydkorea og området tæt 
ved, samt give en garanti for, at der ikke igen 
indføres atomvåben i Korea. DDF Korea 
understreger samtidig overfor USA og Sydkorea, 
at en proces hen imod en atomvåbenfri 
Koreahalvø selvfølgelig også skal omfatte 
fjernelse af USA’s store atomvåbenarsenal i 
Sydkorea.  
 
 
 
 
 
 
 

Sidste nyt: 
 

NORDKOREA ER VILLIG TIL 
DIALOG – MEN IKKE UDEN 
BETINGELSER 
 
 
En talsmand for Nordkoreas udenrigsministerium 
udsendte den 16. april 2013 om dialog med USA. 
I erklæringen hedder det blandt andet: 
 
At amerikanske politikere og embedsmænd 
kappes om at udtrykke ønske om dialog i Korea, 
men at det i virkeligheden er udtryk for et kneb 
for at undgå kritik for den særdeles spændte 
situation i Korea på tærsklen til krig. 
”Men ingen andre end USA har udløst den onde 
cirkel af spænding i overensstemmelse med sin 
fjendtlige politik, der går ud på at kvæle DDF 
Korea med våbenmagt, og køre situationen på den 
koreanske halvø op i den værste fase. Den 
spænding, der begyndte at eskalere som følge af 
USA’s hensynsløse krænkelse af DDF Koreas ret  
til opsendelse af en satellit til fredelige 
formål,”hedder det. 
Hvis DDF Korea skal i dialog med USA og 
Sydkorea må de igangværende atomkrigsøvelser 
stoppes først. I modsatte fald ville det svare til at 
forhandle med en pistolbevæbnet røver. DDF 
Korea er ikke indstillet på at sidde ved 
forhandlingsbordet med USA og Sydkorea som en 
ydmyg part.  
”Hvis krigsøvelserne ikke stopper nu må USA 
holdes ansvarlig for de alvorlige konsekvenser det 
kan få, ” hedder sluttelig i erklæringen. 
 
 
 

 
 

Få flere nyheder og information 
om Korea 

 
Søg på: www.kcna.co.jp 
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REJSEINDTRYK FRA ET 
DÆMONISERET LAND 
 

 
Selv i Nordkorea tales nu livligt i mobiltelefon. Over en 
million nordkoreanere ejer nu en mobiltelefon og 
udbrdelsen stiger hele tiden. 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea 
tilhører uden tvivl verdens mest 
dæmoniserede lande. Det vestlige 
massemediebillede og virkeligheden og dog 
helt forskellig. Svenske Tor Härnqvist giver 
her en øjenvidneberetning fra sit første 
besøg i Nordkorea i 2012.  Det politiske 
system har ikke mange ligheder med vores 
verden, men indbyggernes hverdagsliv med 
arbejde, studier, idræt og fornøjelser 
adskiller sig ikke mærkbart fra vores. 

Af Tor Härnqvist 

Fremme i Korea mødes vi af af mennesker med 
samme interesser og behov dine og mine. Folk, 
der har en dagligdag, arbejde, danner familier og 
griner. 
Da vi i aprilaftenens tusmørke kommer ind fra 
Pyongyang International Airport er temperaturen 
mild. Lige før vi når ind i byen er det blevet 
mørkt. Det er tid til at aflive den første myte - 
meget lidt af den meget omtalte ”mørke i byen” er 
i syne. Vi står over for oplyste gader i skæret af 
nye LED-lys. Facader er prydet med 
farvestrålende lysinstallationer og mange 
bygninger er oplyst. 
I dagslys ses tydelige tegn på, at DDF Korea 
Korea - Nordkorea i daglig tale - er inde i en 
periode med økonomisk fremgang. Det er 
indlysende, selv for mig som 
førstegangsbesøgende i dette land. 
Overalt i Pyongyang er byggeprojekter i gang og 
de er ikke små. Et nyt boligkompleks i centrum af 

Pyongyang med 50-etagers højhuse er opført bare 
indenfor de sidste 2-3 år. 
 
WHO’s generalsekretær: ”Nordkorea har 
noget mange udvilkingslande misunder.”  
Da Verdenssundhedsorganistionen WHO’s 
generalsekretær Margret Chan efter et besøg i 
DDF Korea i april 2010 sammenfattede sine 
erfaringer, bemærkede hun, at Nordkorea "har et 
sundhedsvæsen, som de fleste andre 
udviklingslande kun kan misunde." 
Hun nævnte også manglen på omfattende "brain 
drain" af medicinsk personale, som de fleste af 
udviklingslandene lider af. "For at give dig et 
eksempel, så har DDF Korea ikke mangel på 
læger og sygeplejersker," svarede Chan på et 
spørgsmål under en pressekonference efter 
besøget. Samarbejdet med WHO om tuberkulose 
og malaria-bekæmpelse var andre emner, som 
generalsekretæren udtrykkete tilfredshed med. 
I samme interview, pegede hun samtidig på flere 
områder af udfordringer og vanskeligheder for 
Nordkoreas sundhedssystem. Blandt disse er det 
mest påtrængende spørgsmål (udover den 
stramme fødevaresituation), at forbedre kvaliteten 
af hospitaler og andre sundhedsfaciliteter. 
Margaret Chan sagde også, at der bør være større 
fokus på rygestop for at forbedre folkesundheden. 
 
Økonomien fortsat ramt af blokade 
Det er klart, at landets økonomi i almindelighed er 
meget anstrengt og ressourcerne er små. Der kører 
en omfattende blokade og isolation med USA som 
hovedaktør. Men på trods af dette, er Nordkorea et 
velfærdsland med omfattende sundhedsvæsen og 
et ambitiøst skole- og undervisningssystem. 
Selvfølgelig kan du ikke sammenligne den grad af 
sundhedstilbud som findes i Sverige med 
Nordkorea, som er et udviklingsland, og 
standarden skal derfor ses i sammenligning med 
andre lande på samme udviklingsniveau. 
Forklaringen finder vi i den socialistiske 
fordelningspolitik, der sætter mennesket før 
penge. Det er indlysende, at når samfundets 
ressourcer fordeles jævnt (og til gavn for alle) går 
en væsentlig del til velfærdsudgifter. 
Man kan sammenfatte forholdet som følger: Hvad 
der anses for dyrt herhjemme er billigt der. I 
Sverige betyder den neoliberale politik, at 
kommunerne ikke er "råd" til en musikskole, 
idrætsanlæg og så videre. Der er ikke ”budget” til 
at sætte i arbejdsløse i arbejde. I Nordkorea er 
forholdet det modsatte, arbejdsløsheden er et 
ukendt begreb og musik synes at blomstre lige 
som kirsbærtræerne. 
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Fra Kim Il Sung-Universitetet 

 
Besøg på Kim Il Sung Universitetet  
På besøg i Kim Il Sung-universitet i Pyongyang - 
landets højeste og mest fremtrædende læreanstalt 
– ses et helt nybygget moderne bibliotek. På et 
moderne universitetsbibliotek er computerne lige 
så meget i fokus som lærebøgerne. I to af etagerne 
er hundredvis af pc’ere klar til databasesøgninger, 
matematik og skrivning. De studerende sidder ved 
computere. De synes ikke at tage meget notits af 
vores tilstedeværelse. Flere af dem er dybt 
koncentreret af arbejdet. 
Et par huse længere væk er universitetets 
swimmingpool - også helt nybygget. 
Vandrutsjebaner og vandland i miniature og jeg 
får endda invitation til svømmetur.  
Vores besøg finder sted på en hverdag, hvor det 
vrimler med studerende og lærere, men på lørdage 
er der adgang for offentligheden. 
 
Mere trafik i de brede gader i Pyongyang  
Hovedstadens gader er brede, ofte to-eller 
tresporede hver vej. Der er ofte tale om 
boulevarder med træer langs vejene. Inde i byen 
er kvaliteten af gaderne gode, men udenfor 
trænger vejene til vedligeholdelse og ofte er der 
store huller i asfalten. Pyongyang har mange  
parker og flere floder deler byen.  
Trafikken stiger. Der ses mange nye biler - både 
europæiske, men måske fortrinsvis kinesiske 
modeller ruller side om side med de gamle Volvo 
242’ere. I den centrale bydel kan der endda opstå  
trafikpropper. Det er rart at slendre rundt på 
pladser og parker. På fridage er de fulde af børn 
og unge, der står på rulleskøjter. Fra små 
gadeboder købes is og slik. 
Overalt, selv i Nordkorea, tales der nu i 
mobiltelefoner. Introduktionen af mobiltelefoner 
er gået hurtige – mange hundredtusinder blev 
forbundet allerede et år efter mobilnetværkets 
opførsel og stadig flere mobiltelefonbrugere 
kommer til hele tiden, både i by-og landområder. 
Det virker som om, at der sker et forsigtigt skift 
fra militær til civil produktion og mere forbrug. 
Hvis det er sandt, hvad vi får fortalt. 

 
Pyongyang er smuk om foråret 
Kirsbærtræerne står i pink flor i Pyongyangs 
gader, og temperaturen er behagelig omkring 20 
grader. Vores sanser bliver ikke oversvømmet 
med reklamer, hvorfor det i stedet er muligt at 
beundre den grønne by. 
Den virkelighed, vi står overfor, er i skarp 
kontrast til, hvordan dette lille land i det 
nordøstlige Asien fremstilles i de vestlige medier. 
Hvor er alle de undertrykte folk, vi læser om? 
Hvor er de sultne? 
Et par dage efter min ankomst tænkte jeg over, 
hvad en ven fortalte mig om hans oplevelser fra 
en tur i Nordkorea. Han var lidt flov over på en 
eller anden måde at være blevet påvirket af hetzen 
og løgnene. Jeg må sige, at jeg deler denne 
oplevelse. Her i landet bliver vi kun mødt af 
mennesker med samme interesser og behov som 
dig og mig. Folk, der har en dagligdag, som 
arbejder, som danner familier og griner. 
Det kan virke lidt latterligt, at fastslå så 
selvindlysende ting, men det er åbenbart 
nødvendigt. For så løgnagtigt og dæmoniseret er 
Nordkorea og koreanerne blevet fremstillet. 
De mennesker, som vi møder, er høflige og 
behagelige, men ikke skrabende overfor os 
udenlandske turister. De viser tydeligt deres 
stolthed over det koreanske folks kamp mod 
imperialismen, og de er ikke underdanige, som 
man ellers kan opleve andre steder i verdenen. 
 
Bønder og soldater dyrker jorden 
Ud over at blive tilbudt kiks og cider af glade 
koreanske medrejsende, er den største fordel ved 
at rejse med Air Koryos indenrigsfly, at det giver 
os en øjenåbnende udsigt over landskabet. På 
vores tur nordpå ses metertykt lag sne og 
frostgrader - vi får et fingerpeg om, hvorfor 
fødevaresituationen er anstrengt. Snart knejser 
golde bjerge op i temmeligt barske tærran. 
Langs landevejene både nord og syd for 
hovedstaden ser vi hvordan alle dyrkbare jorde er 
taget i brug. Dyrkbar jord er værdifuld og knap – 
kun ca. 22% af Nordkorea er til rådighed for 
landbruget. 
På små såvel store landbrugsarealer arbejder 
bønder og soldater med at dyrke jorden. 
Landbruget foregår med simple manuelle 
redskaber. Der ses enkelte traktorer på markerne, 
men lige så almindeligt er det at se en 
oksepløjning af markerne. 
Det er et landbrug, der balancerer på marginaler, 
og i de seneste måneder, har Nordkorea atter 
været ramt af en vanskelig madsituation efter nye 
omfattende oversvømmelser. Landet har været 
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tvunget til at bede om yderligere hjælp fra FN’s 
World Food Programme - trist, men sandt. 
 
Fremmedartet retorik 
Nogle aspekter af det nordkoreanske samfund er 
svære at begribe og undertiden endda hårde at 
fordøje. Personkult kommer jeg sandsynligvis 
aldrig til at forstå, selvom jeg kan forstå nogle af 
dets mekanismer. 
Sprogbarriere er også mange gange en hindring 
for at forstå ting man bliver præsenteret for. F.eks. 
at den øverste leder personligt har bygget den ene 
eller anden bygning.  
Jeg tror, meget af denne retorik er baseret på - og 
skal forstås sådan, at fremskridt for befolkningen 
skal sættes sammen med lederens navn. Men 
alligevel står jeg noget fremed overfor retorikken. 
Kan et lederskab virkligt ikke fejle, eller det er 
måske en diskussion, der tages i andre 
sammenhænge end med os? 
Flere gange synes jeg, at det må være svært at 
opretholde det nødvendige momentum i den 
offentlige debat, hvis man samtidig giver lederen 
en næsten religiøs aura. 
 

 
Parade i Pyongyang ved fejringen af præsident Kim Il Sungs 
100-års fødselsdag. 
 
Præsident Kim Il Sungs 100 års fødselsdag 
bringer Korea i internationalt fokus 
Vores besøg finder sted midt i fejringen af 
hundredåret for Kim Il Sung fødsel. Dette 
afspejles både i festligheder og i højtidelige 
følelser hos befolkningen, men også i resten 
af verden er der fokus på og rapportering fra 
Nordkorea. Få lande får så negativ en 
særbehandling. 
Efter min hjemrejse har jeg haft tid til at læse, 
hvad de svenske medier skrev om Nordkorea i 
de dage, jeg var der. Opsætningen er den 
samme, artikel efter artikel. Først får en 
såkaldt ”ekspert" lov til at kommentere eller 
henvise til en generel konsensus om 
Nordkorea i den vestlige verden. Nogle 

gange, men ikke altid, nævnes officielle 
telegrammer fra de koreanske myndigheder, 
som efterfølgende latterliggøres. Sjældent 
afviger svenske medier fra dette enøjede 
verdenssyn på Nordkorea, så man overraskes 
meget, når det ind imellem sker. 
 
Ærlighed burde kunne forventes – også når det 
gælder Nordkorea 
I maj sendte svensk radio flere rapporter fra 
Nordkorea ved Margita Bostrom. Hun prøvede 
objektivt at formidle, hvad hun så og undgik 
samtidig at spekulere i hvad hun ikke så. Det 
skabte straks ondt blod hos de borgerlige. Hun 
blev bl.a. angrebet kraftigt i Dagens Nyheter. 
Nu kan du ikke forlange, at borgerlige personer 
skal have nogen form for indsigt i klassekampen 
og anti-imperialisme, men enhver form for 
intellektuel ærlighed burde kunne forventes, selv 
når stoffet er Nordkorea. 
I Koreaspørgsmålet ser vi endda en 
afstandtagende holdning, selv blandt 
organisationer og enkeltpersoner, der - på papiret -  
kalder sig socialister. Selv den koreanske 
forkærlighed for massedans og opvisninger med 
gigantiske opsætninger kritiseres. På en eller 
måde forsøger man også at finde noget ondsindet i 
det. Måske var den store OL-åbningsceremoni i 
London også udtryk for undertrykkelse eller det 
kun når det sker indenfor Nordkoreas grænser? 
 
Tilbage til kommercialisme og ulighed 
Med nye indtryk, oplevelser og mindeværdige 
dage i min bagage ankommer vi på tilbageturen til 
Beijing. Der møder jeg igen ved kommercialismes 
reklamer, ossende trafikkaossse og horder af tech 
gadgets. 
Øjnene slås op for den åbne fattigdom, tiggere og 
hjemløse. Kina er ikke emnet for denne artikel, 
men tiden i Beijing giver mig perspektiv på rejsen 
til Nordkorea. 
 
Denne artikel er sakset fra avisen Proletären nr. 
41, 14. oktober 2012. Korea Bulletins redaktion 
har oversat artiklen fra svensk samt foretaget en 
lettere forkortelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

NORDKOREA REAGERER 
FORSTÅELIGT 
Når Nordkorea spiller med musklerne, er det 
udelukkende fordi USA gør det, siger Korea-
eksperten Geir Helgesen. 
  
”Der skal ro på den koreanske halvø nu. Dæmp 
gemytterne. Tænk jer om to gange.” 
Sådan lyder opfordringen fra Geir Helgesen, leder 
af Nordisk Institut for Asienstudier på 
Københavns Universitet, til begge sider midt 
under den optrappede situation mellem Nordkorea 
og Sydkorea-USA. 
USA og Sydkorea gennemfører militære øvelser, 
der inkluderer atomvåben, og Nordkorea har 
svaret igen med at opsige våbenhvileaftalen. 
”Nordkorea spiller højt spil og skælder modparten 
hæder og ære fra. De føler sig isolerede og alene. 
De optrapper retorikken. Men de er omringet af 
fjender, og der har flere gange været skudepisoder 
ved grænsen. Retorikken i øjeblikket er voldsom, 
men jeg mener, at der er god grund til at nedtone 
situationen lidt. Lad os "downplaye" situationen. 
Det skader ikke. Vi må have ro på,” siger han til 
Arbejderen. 
I sidste uge lød det ellers krigerisk fra Nordkorea: 
Nordkorea spiller højt spil og skælder modparten 
hæder og ære fra. 
"Da USA er ved at antænde en atomkrig, vil vi 
forbeholde vores ret til forebyggende atomangreb 
mod dem, der angriber os, for at beskytte vores 
interesser", sagde en talsmand for det 
nordkoreanske udenrigsministerium ifølge 
nyhedsbureauet KCNA. 
Den 11. marts opsagde Nordkorea så den 
våbenstilstandsaftale, som Nordkorea og USA 
indgik i 1953. 
Den 14. marts meddelte en talsmand for det 
nordkoreanske udenrigsministerium, at situationen 
med Sydkoreas og USA's igangværende 
militærøvelser Key Resolve og Foal Eagle tæt på 
grænsen var en situation "meget tæt på krig, og at 
DPRK (Nordkorea, red.) ikke længere følte sig 
bundet af våbenhvileaftalen". 
Nord- og Sydkorea er teknisk set stadig i krig med 
hinanden, efter at Koreakrigen endte med en 
våbenhvileaftale i stedet for  
en fredsaftale i 1953. 
 
USA-svar 
USA's forsvarsminister, Chuck Hagel, har 
meddelt, at USA vil forstærke sit missilforsvar i 

Alaska for at imødegå stadigt kraftigere trusler fra 
Nordkorea. 
USA har i Alaska kapacitet til hurtigt at 
udstationere yderligere 14 af de jordbaserede 
såkaldte interceptorer, der skal nedskyde 
fjendtlige missiler. 
 
Rolig nu 
Geir Helgesen er enig i, at Nordkoreas reaktion 
virker voldsom. 
”Det kunne se ud som om Nordkorea er 
paranoide. Men de mener jo, at erfaringen 
skræmmer. De tager det alvorligt, at USA 
invaderede Irak, Afghanistan og Libyen og 
sørgede for regimeskifter dér,” siger han til 
Arbejderen. 
 
Han opfordrer til omtanke. 
”Mit budskab må være, at for at køle den 
tilspidsede situation ned, duer en optrappet kritik 
af Nordkorea ikke. Det gør Vestens trusler heller 
ikke. Det kan give den stik modsatte reaktion. 
Nordkorea er ikke udenfor pædagogisk 
rækkevidde. Det skriver USA's tidligere 
udenrigsminister under Bill Clinton, Madeleine 
Albright, jo direkte i sine erindringer, mens Bill 
Clinton selv var åben overfor et besøg i 
Pyongyang for år tilbage.” 
Koreaeksperten håber, at "nogen i Sydkorea 
forstår, at et alvorligt pres på Nordkorea afføder 
dét, vi ser nu". 
”Retorikken bliver hårdere. Så derfor kan vi 
risikere, at der kan komme uhyggelige 
meddelelser fra parterne,” siger Geir Helgesen. 
 
Ansvaret 
Han mener, at også USA og Sydkorea bærer et 
ansvar for den tilspidsede situation. 
”USA og Sydkorea demonstrerer, at de vælger et 
militært svar ved den ene gang efter den anden af 
afholde øvelser helt op til grænsen. Når 
Nordkorea spiller med musklerne, er det 
udelukkende fordi USA gør det.” 
Geir Helgesen tror, at Nordkorea faktisk ventede 
et dialog-udspil fra Vesten, efter at den nye leder 
Kim Jong Un var kommet til og havde luftet ideer 
om reformer. 
”Han forventede en positiv respons fra 
omverdenen. Det fik han ikke,” siger Geir 
Helgesen. 
 
Denne artikel er sakset fra Arbejderen den 19. marts 
2013.  
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DEN TRUENDE RAKET 

 
Den indiske Agni-1 raket før prøveopsendelsen 

 
I sidste uge (uge 50, 2012, red.) prøveaffyrede 
Indien dets nye langtrækkende raket Agni-1 fra 
forsøgslaboratoriet på Wheeler Island i Den 
Bengalske Bugt. Ja, du læste denne rigtigt. 
Atomvåbenstormagten Indien affyrede en raket, 
som ifølge egne oplysninger har en rækkevidde på 
700 km og kapacitet til at bære en last på 1 ton. 
Det er nok til at fremføre atomvåben. 

Ifølge The Hindu (13/12-12) indgår Agni-1 i den 
indiske hærs våbenarsenal. Det styrker Indien i 
den betændte konflikt med Pakistan og den 
lurende konflikt med Kina. Oprustningen får 
endnu et hak opad. Atomvåbentruslen rykker 
tættere på. Alligevel gav Agni-1 knap nok 
anledning til omtale i medierne herhjemme. 

Nogle timer før bragte (den 12. december 2012) 
affyrede Nordkorea en raket med en satellit, der 
blev bragt i kredsløb om jorden med henblik på at 
indsamle oplysninger om vejret. Opsendelsen  
førte til fordømmelser og krigstruende overskrifter 
over hele verden. FN’s Sikkerhedsråd blev 
indkaldt til ekstraordinær samling for at behandle 
krisen og EUs udenrigspolitiske chef Catherine 
Ashton truede med hårde straffe. Selv Indien følte 
sig foranlediget til at protestere. 

”Denne uberettigede handling truer freden og 
stabiliteten på den koreanske halvø og er i strid 
med tidligere beslutninger truffet af FNs 
Sikkerhedsråd," skrev udenrigsministeriet i Dehli i 
en skarpt formuleret erklæring. Hykleriet er så 
uhyrligt, at man forbløffes. 

Men det mest fantastiske er, at Indien slipper af 
sted med dette hykleri. Ingen protester mod Indien 
til trods for, at landet nægter at underskrive både 
ikke-spredningsaftalen mod atomvåben (NPT) og 
den tilsvarende aftale om kontrol af 
missilteknologi (MTCR). Snarere tvært imod. Via 
intervention fra USA har Indien siden 2008 haft 

gratis adgang til udenlandsk atomvåbenteknologi 
gennem Nuclear Suppliers Group NSG selvom 
denne organisations vedtægter forbyder 
medlemskab af lande udenfor ikke-spredning 
aftalen. 

Indien belønnes hvor Nordkorea straffes. 
Nogen påstår, at Nordkoreas vejrsatellit blot er en 
afledningsmanøvre, mens det virkelige formål er 
at afprøve en løfteraket til atomvåben. Kan Unha-
3 bærer en satellit, kan den også bære atomvåben. 
Det kan da godt passe, siger vi. Men nu opskød 
Nordkorea jo faktisk bevisligt en satellit, og derfor 
må vi stille det principielle spørgsmål om, 
hvorvidt hvorvidt Nordkorea har samme ret til en 
plads i rummet som de 22 lande, der allerede har 
satellitter flyvende rundt. Eller rent ud sagt større 
ret end de private virksomheder, der i øjeblikket 
tegner sig for en tredjedel af alle 
satellitopsendelser. 
 
Det er kun hyklere, der kan nægte Nordkorea eller 
et andet land denne ret. Alle lande har en lige ret 
til rummet. Et Nordkorea, der er dobbeltramt af 
naturkatastrofer og sanktioner, har særligt behov 
for pålidelige informationer om vejret, så vi håber 
da, at satelletten virkeligt gør sit arbejde. 
 
Nordkorea truer ikke nogen. Det er landet for lille, 
for fattigt og for sårbart til. Hvordan kan nogen 
overhovedet tro, at det lille Nordkorea ville starte 
en krig mod verdens mægtigste militærmagt? 
Nordkoreas atomvåben har kun defensiv karakter. 
De har dem for at undgå samme skæbne som Irak. 
USA angriber ikke lande med kapacitet til at 
forsvare sig. 
 
Situationen på det indiske subkontinent er på 
mange måder mere truende, ikke kun i konflikten 
mellem Indien og Pakistan, som er gammel og 
alvorligt inficeret, men også på den måde, at 
ekstremistiske kræfter befinder sig i området. 
 
Dette gør det hykleriet omkring Nordkoreas 
raketopsendelse ekstra usmagelig. For det er i 
virkeligheden Agni-1 vi skal bekymre sig om og 
ikke Unha-3.  
 
Desuden mener vi, at atomvåben bør forbydes 
gennem en omfattende og samtidig 
atomnedrustning i alle lande med atomvåben. 
 

Sakset fra svenske  den 20. 
december 2012, oversat og lettere forkortet af 
Korea Bulletins redaktion.  
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Rund dag: 

40 ÅR MED DIPLOMATISKE 
FORBINDELSER MELLEM 
DANMARK OG DEN 
DEMOKRATISKE 
FOLKEREPUBLIK KOREA 

 
En delegation fra Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
har her foretræde for den danske socialdemokratiske 
udenrigsminister K.B. Andersen i juni 1972 for at appellere 
til den danske regering om at følge de øvrige nordiske lande  
ved at oprette diplomatiske forbindelser med DDF Korea. 
Yderst til venstre ses foreningens daværende formand 
Christen Amby, derefter Finn Barnow og Torsten Dinesen fra 
foreningens bestyrelse og til sidst udenrigsministeren. 
Delegationen afleverede en appel med underskrifter fra en 
række kendte danskere og organisationer. 
 
Selvom udenrigsminister Søvndal flere gange har 
givet udtryk for sin ønsketænkning om, at 
Danmark ikke har noget med DDF Korea at gøre, 
så er det alligevel en kendsgerning Danmark for 
40 år siden - den 17. juli 1973 - etablerede 
diplomatiske fobindelser med regeringen i 
Pyongyang. Danmark har haft diplomatisk 
forbindelse med Sydkorea siden 1959. 
Dansk anerkendelse af DDF Korea var en stor sejr 
for Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, 
der i de første 4½ af sin eksistens havde kørt en 
omfattende kampagne for dansk anerkendelse af 
DDF Korea med bl.a. underskriftindsamlinger, 
appeller til danske politiske partier og faglige 
organisationer, offentlige møder, plakater, 
informationsmaterialer og flere foretrædelser for 
den danske udenrigsminister. 
Dansk anerkendelse betød samtidig et dengang 
endeligt farvel til dansk deltagelse i den USA-
ledede straffe- og isolationspolitik overfor DDF 
Korea, der havde været gældende siden 
Koreakrigen. Op igennem 1950’erne og 1960’erne 
havde Danmark ingen selvstændig Koreapolitik, 
men fulgte i stedet USA’s anvisninger. Det blev 
ændret med anerkendelsen. Det første tegn på 
ændring af dansk Koreapolitik kom allerede i 
1971. Dengang gik Danmark imod USA på FN’s 

generalforsamling ved at stemme for en 
udsættelse af den årlige Koreadebat indtil både 
Nord- og Sydkorea kunne inviteres til at komme 
til orde. Det skete året efter, efter at Nord- og 
Sydkorea for første gang siden Koreakrigen var 
kommet i dialog og havde indgået Nord-Syd 
Fælleserklæringen af 4. juli 1972. Og i 1975 
fulgte Danmark heller ikke USA, da man undlod 
at stemme i FN for resolutionen om opløsning af 
FN-kommandoen i Korea og tilbagetrækning af 
alle udenlandske tropper fra Sydkorea.  
Den danske anerkendelse af DDF Korea var 
historisk, idet Danmark blev det første EU-land 
(dengang EF-land), der havde diplomatiske 
forbindelser med DDF Korea og i mange år det 
eneste. Det var dengang EU endnu ikke havde 
tvungen fælles udenrigspolitik for 
medlemslandene.  
I 1973 kunne DDF Koreas diplomater træde til 
tjeneste samme dag anerkendelsen kom, idet 
diplomater fra DDF Korea allerede et år forinden 
havde oprettet et såkaldt Informationskontor, der 
nu blev til ambassade. 
Den koreanaske ambassade blev for 
venskabsforeningen en enestående hjælp til at 
opretholde kontakten til venskabsforeningens 
søsterorganisation og Kulturkomiteen i Korea 
samt til at skaffe information om udviklingen i 
Korea. Information til brug for venskabs- og 
solidaritetsarbejdet med Koreas folk og for at 
styrke de økonomiske, politiske, kulturelle 
forbindelser mellem de to lande. Desværre måtte 
DDF Korea under indtryk af den alvorlige 
økonomiske krise i 1990’erne i DDF Korea i 1998 
lukke ambassaden i København. Siden da har 
ambassaden i Stockholm dækket de diplomatiske 
opgaver for alle fem nordiske lande. 
Danmark har aldrig haft en ambassade i 
Pyongyang. Den danske ambassade i Beijing 
dækker også DDF Korea. 
Det skift der i begyndelsen af 1970’erne sås 
henimod en mere selvstændig dansk Koreapolitik 
er for længst afløst af, at både Danmark og EU i 
flere år ukritisk har fulgt solo-supermagten USA’s 
fjendtlige Nordkoreapolitik.  
Danmark er genindtrådt i den 100 % ameriansk 
ledede og financierede FN-kommando i Sydkorea 
og har endda siden 2009 haft officerer fast 
stationeret i Sydkorea ligesom Danmark siden 
2010 har deltaget i de tilbagevendende aggressive 
krigsøvelser i Sydkorea vendt imod DDF Korea. 
Den danske regering – uanset farve - er således i 
dag medvirkende til at oppiske den krigstruende 
konflikt i Korea, ligesom den går foran, når det 
gælder enøjet at følge USA’s straffe- og 
sanktionspolitik overfor DDF Korea.          

Anders Kristensen 
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KORTE NYHEDER 
 
 

DDF KOREA HAR FÅET NY AMBASSADØR 

 
På foto ses fra venstre ambassaderåd Kim Je Bong, 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen, 
ambassadør Pak Kwang Chol og Venskabsforeningens 
næstformand Henning Jakobsen. 
 
I begyndelsen af december 2012 fik DDF Korea 
ny ambassadør i Stockholm. Hans navn er Pak 
Kwang Chol. Pak er 57 år og kommer fra en 
stilling som afdelingschef i udenrigsministeriet i 
Pyongyang. Ambassaden i Stockholm dækker de 
diplomatiske forbindelser mellem DDF Korea og 
de 5 nordiske lande samt de tre baltiske lande. 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen 
og næstformand Henning Jakobsen besøgte 
ambassaden i Stockholm den 16. december 2012 i 
anledning af 1-årsdagen for DDF Koreas tidligere 
leder kammerat Kim Jong Il’s død, og havde 
drøftelser med den nye ambassadør om 
situationen i Korea og om venskabs- og 
solidaritetsarbejdet med Koreas folk. 
 
AMNESTY INTERNATIONAL ANKLGER 
SYDKOREA FOR FOR MISBRUG AF LOV 
Den 29. november 2012 udsendte Amnesty 
International en 40-siders rapport, der kraftigt 
kritiserede Lee Myung Bak-regeringens stigende 
tilfælde af misbrug af den 65 år gamle Nationale 
Sikkerhedslov (NSL) (også kendt som anti-
kommunistloven). 
Loven bliver i stigende grad brugt til at 
kriminalisere kritikere af den sydkoreanske 
regering eller personer or organisationer, der har 
uofficiel kontakt med Nordkorea.  Siden Lee kom 
til magten i 2008 er antallet af sigtelser efter NSL 
blevet fordoblet. 

Amnesty International opfordrer den 
sydkoreanske regering til at ophæve den 
udemokratiske og forældede lov. 

DDF KOREA OPFINDER RISAVNE GENERATOR 
Ifølge KCNA den 3. december 2012 har DDF 
Koreas varmeenergiinstitut udviklet en ny 
gasgenerator til fremstilling af elektricitet ved 
hjælp af risavner, der er et affaldsprodukt fra ris. 
Generatoren kan fremstille 50kW for hver 100 kg. 
avner. I DDF Korea er der meget stor fokus på 
fremstilling af alternativ og vedvarende energi 
grundet den store energimangel forårsaget af 
blokade og sanktioner og manglende adgang til 
olie.   
 

DDF KOREA OPSENDER EN SATELLIT 

 
Kwangmyongsong 3-2 på en Unha-3 bæreraket 

 
Den 12. december 2012 lykkedes det for DDF 
Korea at opsende en vejrobservationssatellit i 
kredsløb om jorden. Det skete efter tilsvarende 
forsøg forgæves blev forsøgt i april samme år med 
samme type bæreraket. Dengang endte raket og 
satellit i havet.  
Opsendelsen gav anledning til omfattende 
medieomtale og et hylekor af fordømmelser fra 
især USA, Sydkorea og vestlige ledere – herunder 
Thorning-Schmidt og udenrigsminister Søvndal, 
der samtidig ”brillierede” med sit manglende 
kendskab til koreanske forhold. De vestlige ledere 
påstod, at der i virkeligheden var tale om en test af 
en langdistanceraket, der kunne medbringe 
atomvåben. FN’s Sikkerhedsråd blev indkaldt og 
udtalte også en fordømmelse.  
Venskabsforeningen udsendte samme dag en 
udtalelse hvori man lykønskede Korea med denne 
teknologiske landvinding. Udtalelsen findes 
andetsteds i dette Korea Bulletin. 
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Den sydkoreanske Naro-satellit blev opsendt 30. januar 2013 
uden internationale protester. 
 
Samme dag prøvetestede Indien en langtrækkende 
raket Agni-1 i nogenlunde samme størrelse som 
den nordkoreanske og i januar 2013 opsendte 
Sydkorea for første gang den såkaldte Naro-
satellit med ligeledes samme størrelse bæreraket. 
De to sidstenævnte opsendelse gav ikke anledning 
til rynkede pander hos lederne i den vestlige 
verden og ingen særlig medieomtale. 
 
FN-SIKKERHEDSRÅDET VEDTAGER NYE 
SANKTIONER IMOD DDF KOREA 

 
 

Den 22. januar 2013 vedtog FN’s Sikkerhedsråd 
en resolution nr. 2087, der igen fordømte DDF 
Koreas opsendelse af Unha-3 raketten og 
vejrsatellitten Kwangmyongsong 3-2 den 12. 
december 2012, som man kaldte en overtrædelse 
af tidligere resolutioner. Samtidig indeholdt 
resolutionen en række konkrete sanktioner i form 
af forbud imod køb eller salg af teknologi egnet til 
missil- og raketfremstilling, handelsforbud 
overfor konkrete nordkoreanske selskaber og 
rejseforbud for 4 specialister indenfor 
rumteknologi, finans og våbenteknologi. 
DDF Koreas regering reagerede meget kraftigt i 
en udtalelse den 24. januar ved at kalde 

Sikkerhedsråds-beslutningen afskyelig og ulovlig, 
og at den viste, at det var lykkedes for USA at 
bringe den fjendtlige DDF Korea politik ind i en 
ny og meget farlig fase. Videre hed det i DDF 
Koreas udtalelse, at de stormagter (her tænkes 
formentlig på formentlig Kina, Rusland og 
Pakistan, red.), som man ellers kunne forvente 
skulle gå forrest i bestræbelserne for opbygningen 
af en retfærdig verdensorden, med resolutionen 
uden tøven havde kastet alle elementære 
principper over bord under indflydelse af USA’s 
enerådige og arrogante politik. DDF Korea afviste 
totalt at efterkomme resolutionen med henvisning 
til, at alle lande har ret til at udforske 
verdensrummet til fredelige formål. 
 
DDF KOREA FORETAGER 3. ATOMTEST 
Den 12. februar 2013 foretog DDF Korea sin 
tredje atomprøvesprængning dybt under jorden i 
Sydhamgyongprovinsen. Sprængkraften var denne 
gang betydeligt større end ved de to foregående 
test i 2006 og 2009. Formentlig omkring 7 
kilotons. DDF Korea beklagede selv, at 
atomoprustning har været nødvendig for at 
imodgå mere og mere aggressive 
atomvåbentrusler fra USA og Sydkorea med et 
tilkstrækkeligt afskrækkende atomforsvar. 
 

NY PRÆSIDENT I SYDKOREA 

 
Park Geun Hye 

 
Den 28. februar 2013 blev Sydkoreas præsident 
Lee Myung Bak erstattet med den nyvalgte Park 
Geun Hye fra det samme konservative parti 
Saenuri (tidligere Grand National Party). Park 
vandt præsidentvalget den 19. december 2012 
med 52,5 % af stemmerne over modkandidaten 
oppositionslederen Moon Jae In, der fik 47,1%. 
Park er datter af den berygtede militærdiktatur 
Park Jung Hi, der kom til magten ved militærkup i 
1961. Han styrede Sydkorea med hård hånd med 
støtte fra USA indtil han blev myrdet i 1979. 
Park har givet udtryk for, at hun gerne vil i dialog 
med DDF Koreas leder, hvilket ikke har været 
aktuelt endnu grundet den aktuelle spændte 
situation i Korea. 
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KONDOLENCE TIL VENEZUELA 
Præsidenten for DDF Koreas Øverste 
Folkeforsamling Kim Yong Nam sendte den 6. 
marts 2013 kondolancetegeram til Venezuelas 
vicepræsident Nicolas Maduro i anledning af 
præsident Hugo Chavez død. Kim kaldte i 
telegrammet Chavez for en stor bidrager til 
forsvaret for Venezuelas suverænitet og større 
integretitet for Lantinamerikas lande. 

NY FN-SIKKERHEDSRÅDS RESOLUTION 
STRAFFER DDF KOREA  

 
 

Den 7. marts vedtog FN’s Sikkerhedsråd igen en 
resolution med nye straffesanktioner imod DDF 
Korea. Det skete som svar på den 3. koreanske 
atomtest den 12. februar. Udover streng 
fordømmelse af de nukleare aktiviteter indføres en 
række nye sanktioner imod DDF Korea. Det 
gælder: Blokering af finansielle transaktioner, 
forstærket inspektion af alle transportmidler fra 
DDF Korea i hele verden, afvisning af alle 
nordkoreanske transportmidler, der ikke lader sig 
underlægge inspektion, forbud mod landing og 
overflyvning af nordkoreanske fly, der ikke lader 
sig inspicere, opfordring til mere effektiv 
gennemførelser af allerede eksisterende 
sanktioner, rejseforbud for flere navngivne 
koreanske våbeneksperter samt endelig forbud 
mod salg af luksusvarer til DDF Korea så som 
juveler, lystyachter og luksus- og racerbiler. 
DDF Koreas reaktion herpå kom promte og gav 
FN-resolutionen hårde ord med på vejen. DDF 
Koreas regering udsendte den 9. marts 2013 en 
erklæring, hvori det bl.la. hed, at der er tale om et 
overgreb på DDF Koreas suverænitet initieret af 
det ærkekriminelle USA med det formål at styrte 
samfundssystemet i DDF Korea og forhindre den 
videre økonomiske opbygning til fordel for 
forbedring af befolkningens levestandard. DDF 
Korea vil ikke anerkende resolutionen og er rede 

til modforholdstiltag, hvis USA skærper 
konflikten på den koreanske halvø. 
 
DDF KOREA UD AF VÅBENHVILEAFTALEN   
DDF Korea udtrådte den 11. marts 2013 af den 
koreanske våbenhvileaftale, der blev indgået i 
1953. Det skete i protest imod USA’s og 
Sydkoreas igangsættelse af en omfattende 
angrebskrigsøvelse i Sydkorea vendt imod DDF  

 
Aegis-Destroyererne John McCain og McCambell ankommer 
her til angrebs-krigsøvelsen Key Resolve i marts i Sydkorea.  
 
Korea – den såkaldte Key Resolve. En øvelse, 
hvori indgår de mest avancerede amerikanske 
våben – herunder atomvåben - til lands, vands og i 
luften ganske tæt på demarkationslien til DDF 
Korea. Udtrædelsen af våbenhvileaftalen skete 
efter et forudgående varsel fra DDF Korea, hvor 
man opfordre til en aflysning krigsøvelsen. Hvis 
det ikke skete ville øvelsen blive betragtet som en 
krigserklæring imod DDF Korea. DDF Korea 
sagde i en erklæring, at våbenhvileaftalen ikke 
længere gav nogen mening nu hvor USA og 
Sydkorea i 60 har afvist at forhandle om en 
fredsaftale, der normalt i alle andre væbnede 
konflikter afløser midlertidige våbenhvileaftaler. 
 
USA OPTRAPPER KONFRONTATIONEN 

 
Avancerede amerikanske B-2 Stealth bombefly blev 28. 
marts 2013 sendt fra USA til DMZ tæt på DDF Korea som 
led i optrapningen af konflikten i Korea. 
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 USA’s B-2 Stealth bombardement med atomvåbenattrapper 
og konfliktoptrapning blev mødt med voldsomme protester 
fra demonstranter overalt i DDF Korea. Her er det studenter, 
der protesterer i Pyongyang den 29. marts 2013. 
 
Den 28. marts blev konflikten mellem DDF Korea 
og USA optrappet, idet en gruppe avancerede B-2 
Stealth bombefly blev sendt fra Whitman Air 
Base i Missouri I USA på ”bombetogt” i Korea. 
Bombeflyene kastede hele deres last af 
atomvåbenattrapper i et militært område meget tæt 
på DDF Korea.  
Denne ameriakanske magtdemonstration gav 
anledning til voldsomme protester fra DDF Korea. 
 
DDF KOREA ÅBNER CENTER FOR 
HANDICAPPEDE BØRN I PYONGYANG 
Ifølge KCNA åbnede formanden for DDF Koreas 
Handicapforbund Kim Mun Chol den 29. marts 
2013 en nyt Center for handicappede børn i 
Pyongyang. Kim sagde i sin åbningstale, at 
formålet med centret er på dag- eller døgnbasis at 
give handicappede børn mulighed for at vokse op 
og udvikle sig på lige fod med andre børn. 
Børnene i centret sikres både behandling og som 
alle andre børn i landet 12-års skolegang. 
 
DDF KOREA GENÅBNER ATOMKRAFTVÆRK 

 
Nyongbyon Atomkraftværket i Nordpyonganprovinsen 
genåbnes for at give mulighed for produktion af plutonium. 
 
Den 2. april 2013 meddelte DDF Koreas regering, 
at atomkraftværket i Nyongbyon i 

Nordpyonganprovinsen vil blive genåbnet med 
henblik på dels at skaffe hårdt tiltrængt energi og 
dels for at producere plutonium til atomforsvaret. 
Kraftværket blev lukket i 2007, men ikke revet 
ned. Lukningen skete som led i 6-
partsforhandlingerne for atomnedrustning i Korea 
som første skridt i en skridt-for-skridt fællesaftale 
med især USA. DDF Korea fik dengang 
kompensation for lukningen.  
Men gennemførelse af aftalen stoppede med 
Sydkoreas hårde kursskifte overfor DDF Korea, 
da daværende Lee Myung Bak kom til magten i 
2008. 
 
DDF KOREA HJEMSENDER 800 SYD-
KOREANERE FRA KAESONG INDUSTRIZONE 

 
Nordkoreanske arbejdere i Kaesong Industrizone  

 
 

 På grund af den meget krigstruende og spændte 
situation lukkede DDF Koreas myndigheder den 
3. april 2013 for adgangen til Kaesong 
Industrizonen, der er et område lige nord for  
demarkationslinien bestående af sydkoreanske 
letindustrivirksomheder i DDF Korea. Ca. 40.000 
nordkoreanske arbejdere er ansat på disse 
virksomheder. Efterfølgende blev ca. 800 
sydkoreanske teknikere, specialister og ledere den 
8. april 2013 bedt om at forlade området og rejse 
tilbage til Sydkorea. Det skete efter, at Sydkoreas 
forsvarsminister Kim Kwan Jin i et stykke tid 
havde forsøgt at sprede rygter om, at de 800 
sydkoreenere var taget som gidsler for at presse 
USA og Sydkorea i den igangværende konflikt. 
Ifølge KCNA udtalte medlem af Koreas 
Arbejderpartis ledelse Kim Yang Gon, at 
gidselrygtet var en ondsindet optrapning af 
konflikten. Og for ikke at give USA og Sydkorea 
et påskud for at ”befrielsesaktion” ind i DDF 
Korea (der ville kunne have udløst en væbnet 
konflikt), ja så blev de 800 sydkoreanere anmodet 
om at rejse hjem. De mange nordkoreanske 
arbejdere blev efterfølgende af sikkerhedsårsager 
også taget ud af industrizonene, som midlertidigt 
blev lukket ned. 
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NATO OG USA-LEDERE BESØGER SYDKOREA 

 
NATO generalsekretær Anders Fogh Rasmussen sammen 

med Sydkoreas forsvarsminister Kim Kwan Jin. 
 
Midt under de voldsomme krigsøvelser og som 
led i optrapningen af konflikten i Korea besøgte 
NATO’s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen 
Sydkorea 11.-13. april 2013. NATO’s 
generalsekretær sagde under besøget, at han var 
kommet for at drøfte ”NATO’s værdifulde 
strategiske partnerskab” med Sydkokorea.  
Samtidig ankom USA’s udenrigsminister John 
Kerry på officielt besøg i Sydkorea. Kerry sagde 
bl.a. under besøget, at USA aldrig ville acceptere 
DDF Korea som atommagt, og at han fandt den 
officielle retorik derfra for uacceptabel. 
Under besøget var der i Seoul store 
demonstrationer imod de igangværende 
amerikansk-ledede krigsøvelser i Sydkorea. 
 

Demonstranter i Seoul protesterer imod de farlige 
krigsøvelser i Sydkorea. Demonstranterne appellerer til 
udenrigsminister Kerry om at stoppe øvelserne og gå i dialog 
med Nordkorea.  

2012 BLEV ET STORT 
SPORTSÅR FOR DDF KOREA 
 

Efter et flot OL i London, hvor 
nordkoreanerne - som beskrevet i sidste 
nummer af Korea Bulletin – hentede 20. 
flest medaljer blandt alle verdens nationer, 
ventede nye triumfer på sportsscenen. 
 

Af Henning Jakobsen 
 

 
Glade nordkoreanske fodboldspillere under U17 VM i kvindefodbold 
i Azerbajan. DDF Korea fik sølvmedalje. 
 
Ved kvindernes U17-fodbold-VM i Azerbaijan i 
september og oktober vandt DDF Korea sølv efter en 
sejr i de indledende puljekampe på 11-0 over Gambia og 
to uafgjorte kampe (begge 1-1) mod Frankrig og USA. I 
kvartfinalen slog DDF Korea Canada 2-1 og med samme 
cifre blev Tyskland slået i semifinalen. I finalen, foran 
27.000 tilskuere i Baku, ventede Frankrig igen. Endnu en 
gang sluttede den ordinære spilletid 1-1 efter et tidligt 
fransk førings-mål, som RI Un Sim, turneringens 
topscorer med 8 mål, udlignede for DDF Korea 11 
minutter før tid. Til sidst skulle kampen derfor afgøres i 
en straffesparkskonkurrence og her vandt Frankrig 7-6. 
Ved kvindernes U20-VM i Japan en måned tidligere var 
det blevet til en flot ottendedelsfinaleplads blandt 
verdens 16 bedste nationer efter tre sejre i de indledende 
puljekampe på 4-2 over Norge, 9-0 over Argentina og 2-
1 over Canada. Også i en række andre sportsgrene gjorde 
DDF Korea sig gældende i det forløbne år. Ved de 
asiatiske ungdomsverdensmesterskaber i vægtløftning i 
Myanmar i november kunne DDF Koreas unge atleter 
tage hjem med hele 18 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 
6 bronzemedaljer. Også bl.a. ved de asiatiske 
mesterskaber i svømning og gymnastik hentedes flere 
medaljer. KCNA (det nordkoreanske nyhedsbureau) 
kunne således ved årsskiftet opgøre at DDF Koreas 
idrætsfolk gennem 2012 har hentet ikke mindre end 190 
medaljer, heraf 90 af guld i over 50 internationale 
konkurrencer i 2012. 
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UDLÆNDINGE MÅ 
NU MEDBRINGE 
MOBILTELEFONER 
UNDER BESØG I 
DDF KOREA 

 
Udenlandske gæster i DDF Korea har siden 25. februar 2013 
haft mulighed for at medbringe deres mobiltelefon under 
opholdet i landet. På billedet ses salgsssted i Pyongyangs 
lufthavn for køb af nordkoreanske simkort af typen 
Koryolink. 
 
Siden 25. februar 2013 har det været tilladt for 
udenlandske gæster at medbringe deres 
mobiltelefon under opholdet i DDF Korea. Før 
skulle telefonen deponeres ved indrejse. Der 
findes ganske vist ikke netforbindelse med 
udenlandske simkort. Hvis man vil bruge sin 
mobiltelefon til at telefonere med og opnå 
internetforbindelse under ophold i DDF Korea, så 
må man købe et Koryolink simkort, som sælges af 
et nordkoreansk-ægyptisk joint venture firma af 
samme navn. Fra ægyptisk side er det firmaet 
Orascom, der har indgået samarbejdet med DDF  
Korea. 

 
Et Koryolink simkort koster 50€ og kan købes i 
Pyongyangs lufthavn samt i Koryolinkbutikker på 
hoteller. 
Omkring 2 millioner nordkoreanere har idag G3 
mobiltelefoner, hvilket er mange i betragtning af, 
at mobiltelefon slet ikke var tilladt for ganske få 
år siden. Udlændinge med Koryolink simkort kan 
dog endnu ikke telefonere til nordkoreanske 
mobiltelefoner. 

NYT KONTANTBETALINGSKORT I 
DDF KOREA FOR UDENLANDSKE 
GÆSTER     
 

 
 
 Der nu indført et særligt betalingskort for 

udenlandske gæster, som kan bruges under 
ophold i DDF Korea. Navnet er Koryo Card. 
Man kan købe kortet på internationale hoteller 
og i lufthavnen i Pyongyang. Man betaler 
kontakt med en konvertibel valuta og kan 
løbende på kortet fyldt op. 

Priserne i butikker er an givet i nordkoreanske 
won KPW 원.  

VALUTAKURS FOR NORDKOREANSKE WON 

1€ = 175 KPW. 1 USD = 131 KPW. 1 
RMB = 21 KPW. 
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NORDKOREA-
INDSAMLINGENS 
MÅL: 23.000 KR. 

 
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 har som 
mål at nå 23.000 kr. inden 15. juli 2013. De 
indsamlede penge skal i år gå til støtte til 
landbrugskooperativet i Venskabsforeningens 
venskabslandsby Unha-ri i Onchon i 
Sydpyonganprovinsen. Foreningen har allerede 
modtaget en ønskeseddel fra kopperativet, og på 
den står: Kunstgødning og plastoverdækning af 
nyudplantede ris. 
 

 
 
Siden 1997 har Venskabsforeningen Danmark - 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea kørt en 
humanitær hjælpeindsamling til støtte for 
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. 
Igen i 2013 sender Venskabsforeningen en 
medlemsdelegation til Korea, som under opholdet 
vil besøge Unha-ri for at overrække den 

indsamlede humanitære bistand – denne gang 
kunstgødning og plastik til overdækning af 
nyudplantet ris. Disse ting købes lokalt eller i 
Kina og bringes frem samtidig med 
Venskabsforeningens besøg. 
 
 
DER ER FORTSAT BEHOV FOR HJÆLP  
 
NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 
22 45 og Venskabsforeningen Danmark-DDF 
Korea appellerer til offentligheden om at støtte 
indsamlingen, således at der kan ydes mere 
humanitær hjælp til det koreanske folk. Ethvert 
beløb – stort eller lille – hjælper.  
 
 

 
Unha-ri 

 

STØT 
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: 
dk-korea@inform.dk 
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Udtalelse fra Venskabsforeningen: 
 

VI LYKØNSKER DDF KOREA 
MED SATELLITOPSENDELSEN   
 

Jordobservationssatellitten Kwangmyongsong 3-2 opsendes 
her med en Unha-3 raket den 12. december 2012 fra Sohae i 
Cholsan ved vestkysten i Nordpyonganprovinsen i DDF 
Korea. Satellitten kom efterfølgende som planlagt i kredsløb 
om jorden.  
 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag 
kl. 9.49 lokal tid med succes opsendt en Unha-3 
raket medbringende jordobservationssatellitten 
Kwangmyongsong 3-2, der kort efter kom i 
kredsløb om jorden i 499 km højde. Det skete 
efter, at en tilsvarende satellitopsendelse blev 
forsøgt, men mislykkedes i april i år. 
 
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea lykønsker hermed DDF 
Korea og dets folk og ledelse med denne 
teknologiske og videnskabelige landvinding, som 
satellitopsendelsen med fredelige formål er udtryk 
for. DDF Korea har brug for denne teknologiske 
og videnskabelige udvikling for at komme videre 
med den økonomiske opbygning til gavn for 
forbedring af befolkningens levestand og landets 
uafhængige økonomi. 
 
Til trods for, at der er grund til at glædes, har en 
række vestlige ledere i dag – lige fra Obama til 
Thorning-Schmidt - udtrykt enstemmig 
fordømmelse og vrede imod DDF Korea. De 
påstår, at DDF Korea overtræder ”alle 
internationale regler”. Og udenrigsminister 
Søvndal går så vidt, som at udtale til DR: ”Vi har 
ingen forbindelser til det land (DDF Korea)” – Vi 
spørger: Er Søvndal ved at bryde forbindelsen til 
DDF Korea eller ved han slet ikke, at Danmark 
har haft diplomatiske forbindelser med DDF 
Korea siden 1973? I samme udtalelse roser 
Søvndal det tætte samarbejde Danmark har med 
det konservative styre i Sydkorea. Et styre, der 

gang på gang sammen med USA oppisker en 
krigsstemning på Koreahalvøen ved afholdelse af 
provokerende krigsøvelser tæt ved DDF Koreas 
grænser, ved oprustning med avancerede 
amerikanske våbensystemer og 
masseødelæggelsesvåben, og ved førelse af en 
omfattende psykologisk krig og blokade med det 
formål at destabilisere og styrte samfundssystemet 
i DDF Korea. 
 
Vi finder kritikken og fordømmelsen af DDF 
Korea for værende helt uberettiget. Fakta er, at 
DDF Korea ikke overtræder nogen international 
lov ved opsendelse af en jordsatellit i rummet. Det 
har alle nationer ret til, og alle DDF Koreas 
nabolande bruger denne ret uden påtale. DDF 
Korea skal således naturligvis ikke søge om 
godkendelse hos hverken USA, FN’s 
Sikkerhedsråd, EU, NATO eller andre. Og DDF 
Korea overtræder heller ikke, som påstået, FN’s 
Sikkerhedsrådsresolutioner om forbud mod 
opsendelse af ballistiske missiler fra DDF Korea. 
Der er ikke tale om et militært missil, men en 
fredelig ubevæbnet satellitopsendelse. 
 
Vi opfordrer de vestlige ledere - inklusiv den 
danske regering - til at slå automatpiloten fra, når 
det gælder kritik af og fordomme om DDF Korea, 
og i stedet acceptere, at landet har de samme 
rettigheder som alle andre suveræne stater. De 
vestlige ledere bør i stedet for fordømmelse og 
vrede komme DDF Korea i møde på lige fod ad 
dialogens vej.  
 
I dag 60 år efter våbenhvilen i Koreakrigen er det 
på høje tid med en dialog om en fredsaftale og 
nedrustning på hele Koreahalvøen samt 
international opbakning til det koreanske folks 
bestræbelser for Nord-Syd koreansk forsoning og 
samarbejde.  
 

Anders Kristensen 
Formand 

 
København den 12. december 2012 
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Udtalelse fra Venskabsforeningen: 
 

SØVNDAL HAR IKKE STYR 
PÅ DIPLOMATIET  
  

 
Udenrigsminister Søvndal har sin iver for at fordømme DDF 
Korea rod i hvad der er de faktiske forhold, når det gælder 

Korea.  
 
Den 12. december 2012 udtalte udenrigsminister 
Søvndal fra sit ophold i Kina til DR en 
fordømmelse af DDF Korea: ”Vi har ikke nogen 
forbindelse med det land (DDF Korea)”, sagde 
han. Udtalelsen kom efter DDF Korea’s 
opsendelse af en ubevæbnet satellit 
Kwangmyongsong-3 samme dag. Udtalelsen 
afslørede, at udenrigsministeren ikke har styr på 
diplomatiet, idet Danmark allerede i juli 1973 
oprettede diplomatiske forbindelser med DDF 
Korea. Forbindelserne varetages af den danske 
ambassade i Kina. 
 
Ingen embedsmænd eller journalister har åbenbart 
siden gjort udenrigsministeren opmærksom fejlen, 
idet han den 19. december 2012 efter 
hjemkomsten fra Kina gentog fadæsen i DR2 
Deadline kl. 17.00. Her udtalte Søvndal: ”Det 
(DDF Korea) er det mest groteske, absurde og 
vanvittige diktatur”…….”vi har intet med landet 
at gøre og ingen diplomatiske forbindelser med 
det.” 
 
Udenrigsminister Søvndals udtalelser indikerer, at 
han besidder en stor uvidenhed om koreanske 
forhold og nord-syd konflikten i Korea. Man får 
indtrykket af en udenrigsminister, der bare slår 
automatpiloten til og i sin retorik følger USA’s 
internationale forsøg på dæmonisering og 
isolation af det nordlige Korea. Man får desværre 
ikke indtryk af en minister, der har forsøgt at sætte 
sig lidt ind i Koreas baggrundshistorie. 
 
Vi vil opfordre den danske regering til at skifte 
kurs i sin Koreapolitik. En kurs byggende på 
indsigt og dialog, og i stedet for fordømmelse og 
dæmonisering, støtte en genoptagelse af en 
ligeværdig Nord-Syd dialog i Korea om 
forsoning, samarbejde og fred. På samme måde 

bør Danmark støtte en genoptagelse af 6-
partsforhandlingerne om atomafrustning på hele 
Koreahalvøen samt forhandlinger om erstatning af 
den 60 år gamle våbenhvileaftale i Korea med en 
fredsaftale. 

Med venlig hilsen 
 
 

Anders Kristensen 
Formand 

 
København den 21. december 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITAT FRA HØJREFLØJEN: 
 
”USA har nu en legitim ret til at slå 
først med et atomvåbenangreb imod 
Nordkorea efter at have været udsat 
for trusler derfra. Grænsen er 
overskredet. Præsident Clintons 
overvejelser i 1994 om et sådan 
angreb på Nordkorea, burde have 
været ført ud i livet dengang.” 
Venstres udenrigspolitiske ordfører 
Søren Pind i TV2-News 10. april 
2013.  
 
Citatet taler for sig selv. 
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Udtalelse fra Venskabsforeningen: 
 

VI DELTAGER IKKE I 
HYLEKORET AF 
FORDØMMELSER 
 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea foretog i 
går kl. 11.57 lokal tid sin tredje 
atomprøvesprængning. Prøvesprængningen blev 
foretaget dybt under jordens overflade og udført 
sikkert, således at hverken mennesker eller det 
omkringliggende økosystem blev belastet. 
Sprængkraften var betydeligt kraftigere end de 
foregående prøvesprængninger i 2006 og 2009. 
 
DDF Korea beklager selv denne atomoprustning, 
som det ikke selv har ønsket, men som er 
nødvendiggjort af en fortsat kraftigere militær 
trussel fra USA og Sydkorea. DDF Korea har 
fundet det nødvendigt at besidde et forsvarsvåben, 
der udgør en tilstrækkelig afskrækkelse for 
republikkens fjender og til forsvaret af landets 
selvstændighed. USA presser og truer stedse DDF 
Korea militært med bl.a. tilstedeværelse af 
amerikanske a-våben i Sydkorea og på krigsskibe 
ud for Koreas kyster. DDF Korea står på USA’s 
liste over lande, der kan udsættes for såkaldte 
”forebyggende a-våbenangreb på udvalgte mål”. 
USA har fast stationeret over 35.000 
kampsoldater i Sydkorea og afholder forskellige 
hyppigt tilbagevendende fælles 
angrebskrigsøvelser med Sydkorea helt op til 
grænsen til DDF Korea. Dertil kommer, at USA, 
overfor det lille land DDF Korea, står bag den 
mest omfattende blokade- og sanktionspolitik 
noget land nogensinde har været udsat for siden 2. 
verdenskrig.   
 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
beklager også den atomare militære oprustning, 
der finder sted i Korea. Men vi forstår og deler 
denne bekymring med DDF Korea. Derimod 
deltager vi på ingen måde i hylekoret af vestlige 
ledere fra Thorning-Schmidt/Søvndal til Obama, 
der højlydt og skingert i de seneste dage har 
fordømt DDF Korea. Disse ledere påstår sammen 
med de store vestlige medier, at DDF Korea udgør 
en trussel imod hele verden. Og det sker, selvom 
det må stå tydeligt for enhver, hvem der udgør en 
militær trussel. Præsident Obama er tilmed gået så 
vidt som til i sin ”State Of The Union Address” til 
Kongressen i dag krigerisk at sige: ”Vi (USA)  

 
USA’s præsident Obama slår i sin State of the Union-tale 
fast, at USA skal lede hele verden imod Nordkorea.   
 
 
skal lede hele verden med en resolut reaktion på 
disse trusler fra Nordkorea”, og han proklamerede 
samtidig i sin tale yderligere amerikansk militær 
oprustning i Sydkorea og koreanske farvande 
vendt imod DDF Korea. Altså en 
oprustningsskrue uden ende. 
 
Det er også lykkedes USA at overtale FN’s 
Sikkerhedsråd til en fordømmelse, ligesom man i 
rådet i januar 2013 vedtog flere sanktioner imod 
DDF Korea for opsendelsen af satellitten 
Kwangmyongsong 3-2 til fredelige 
observationsformål. De sidste 60 år har 
atommagterne foretaget over 2000 
atomprøvesprængninger og 22 lande har opsendt 
over 9000 satellitter uden nogensinde, at blive 
mødt med sanktioner eller fordømmelse fra FN’s 
Sikkerhedsråd. Der er her tale en alvorlig negativ 
særbehandling af DDF Korea, som i forvejen af 
ramt af blokader, sanktioner, krigstrusler og 
vestens forsøg på dæmonisering. 
 
DDF Korea truer ikke dets naboer, USA eller 
verdenssamfundet. DDF Korea går ind for total 
atomafrustning på hele den koreanske halvø, 
sikkerhed for landets suverænitet og en fredelig 
udvikling til gavn for det hårdt prøvede koreanske 
folk. 
 
Det støtter vi, og derfor opfordrer vi den danske 
regering til ikke længere blindt at følge USA’s 
Koreapolitik, men i stedet internationalt bakke op 
om en Koreapolitik byggende på indsigt, fredelig 
dialog mellem parterne i Koreakonflikten samt 
nedrustning, forsoning og samarbejde i Korea.  
 

Anders Kristensen 
formand    

 
København, den 13. februar 2013 
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Udtalelse fra Venskabsforeningen:  
 

 
Det atomvåbenbevæbnede hangarskib USS George Washington til 

krigsøvelse i Korea 
 

 

STOP KRIGSMANØVRE-
VANVIDDET I KOREA 
 
Venskabsforeningen Danmark – Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea udtrykker 
hermed den dybeste bekymring over de fortsatte 
omfattende krigsøvelser i Sydkorea vendt imod 
DDF Korea i nord. Siden midten af februar har 
store militære styrket ledet af USA’s 
overkommando afholdt farlige og provokerende 
krigsøvelser i Sydkorea og farvandene omkring. 
Først den såkaldte Foal Eagle Fælles Krigsøvelse 
og nu den såkaldte Key Resolve, der er planlagt til 
at løbe til april. Ud over tropper fra USA og 
Sydkorea deltager også militære enheder fra 
Danmark, Storbritannien, Canada, Australien og 
Colombia. I øvelsen deltager bl.a. det 
atomvåbenbevæbnede hangarskibet George 
Washington samt et stort antal F-22 Stealth 
Fighter og B-52 strategiske bombefly, der er 
udtryk for absolut optrapning i forhold til tidligere 
øvelser. 
 
Krigsøvelserne afholdes tæt på DMZ-zonen til 
DDF Korea med stor fare for at eventuelle fejl og 
misfortolkninger kan udløse en ny Koreakrig. 
Krigsøvelserne har til formål at øve militært 
angreb og invasion i DDF Korea, samt at lægge et 
militært pres på landet. Krigsøvelserne opfattes af 
DDF Korea som en aggressiv provokation imod 
landet og dets befolkning, og er på alle måder 
medvirkende til at forværre spændingen og 
krigsfaren på den koreanske halvø. 
 
Derfor kræver Venskabsforeningen Danmark-
DDF Korea at den vanvittige og farlige Key  
 

Resolve krigsøvelse vendt imod DDF Korea 
omgående afblæses. Den har været i gang alt 
for længe og kun dag for dag forøget spændingen 
og konfrontationen i Korea til det yderste. 
 
Vejen til fred og forsoning i Korea går ikke 
gennem krigsøvelser, oprustning, blokade, 
sanktioner og dæmonisering, men gennem 
genoptagelse af dialog i Korea.  
 
Vi opfordrer derfor den danske regering til at 
indstille dansk deltagelse i Key Resolve i 
Sydkorea, og til at ophøre med blindt at følge 
USA’s Koreapolitik. I stedet opfordres regeringen 
til internationalt at bakke op om en Koreapolitik 
byggende på indsigt, fredelig dialog mellem 
parterne i Koreakonflikten samt indgåelse af en 
fredsaftale til afløsning af den 60 år gamle 
våbenhvileaftale, der blev indgået efter 
afslutningen af den blodige Koreakrig i 1953. 
  

Med venlig hilsen 
Anders Kristensen / Ulrich L. Larsen 

 
København, den 18. marts 2013 
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REFERAT 
AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK-

DDF KOREA DEN 28. NOVEMBER 2012 
 

Formand Anders Kristensen bød alle velkomne til 
den velbesøgte årlige ordinære generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
Joan Korsgaard blev valgt til dirigent og Ulla 
Nørgaard Pedersen og Jan Wørmer til referenter. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Formand Anders Kristensen aflagde bestyrelsens 
beretning. Han indledte med at fremhæve at de tre  
vigtigste begivenheder i Korea i den forløbne 
generalforsamlingsperiode har været leder 
kammerat Kim Jong Il’s bortgang i december 
2011 – æret være hans minde og livsværk – samt 
fejringen af afdøde præsident Kim Il Sungs 100-
års fødselsdag i april 2012 og indsættelse af DDF 
Koreas nye leder kammerat Kim Jong Un. 
Det har givet anledning til meget medieomtale på 
godt og åndt igennem året. 
DDF Korea: 
Den nye leder i DDF Korea kammerat Kim Jong 
Un er nu valgt til de øverste poster i partiet som 
første generalsekretær, i staten som første 
formand for Den Nationale Forsvarskommission 
og Koreas Folkehær som øverstkommanderende. 
Disse valg var på plads inden de store festligheder 
i anledning af præsident Kim Il Sungs 100-års 
fødselsdag fandt sted i midten af april 2012 i DDF 
Korea. 
I forbindelse med fødselsdagen forsøgte man at 
opsende en ny jordobservationssatellit 
Kwangmyongsong-3 den 13. april, men det 
mislykedes og bæreraketten faldt i havet. Det gav 
anledning til voldsomme fordømmelser fra blandt 
vestelige ledere og medier.  
Der er ingen sikre tegn på kursændringer, men 
den nye Kim fremtræder meget mere åben. Han 
holder offentlige taler direkte til befolkningen og 
viser sig meget mere offentligt. Der er optisme i 
Korea på grund af dette.   
Kim Jong Un har også intruduceret en ny isme – 
Kimilsungisme-Kimjongilisme, som 
programgrundlag for Koreas Arbejderparti. 
Der sker en betydelig økonomisk fremgang i disse 
år i DDF Korea – mange nye boligbyggerier, mere 
trafik, udbredelse af mobiltelefon og it, bedre 
fødevareforsyning og forbrugsvarer i det hele 
taget. Der er dog stadig store økonomiske 

udfordringer med energimangel, et umoderne 
landbrug og store udgifter til forsvaret.  
DDF Korea har igen i 2012 været ramt af ekstremt 
vejr med omfattende tørke i foråret og tilsvarende 
regnvejsoversvømmelse i de mest frugtbare 
provinser mod vest. Disse problemer dækkes 
grundigt af nyhedsbureauet KCNA, der bl.a. har 
fået ny og moderne hjemmeside med mange fotos 
og videoklip, der ikke lægger skjul på 
problemerne. 
Fra august er indført en ny lov om bøndernes ret 
til større areal til egenproduktion af afgrøder til 
salg på et privat, men kontrolleret marked lokalt 
eller i byerne. 
Der er fra skoleåret 2012 indført 12 års 
obligatorisk skolegang i DDF Korea.  
To specielle økonomiske zoner langs grænsen til 
Kina i nordvest er under opbygning 
Hwanggumpyong og Wihwado. De er især rettet 
imod kinesiske investeringer, og flere konkrete 
økonomiske samarbejdsprojekter er i støbeskeen. 
De nordkoreanske nyhedsbureauer bringer mange 
flere udlandsnyheder end førhen. 
Nord-Syd forholdet: 
Forholdet mellem Nord og Sydkorea er iskoldt. 
Leestyret i Syd opfordrer støttet af USA åbenlyst 
til et regemeskifte i DDF Korea, til en indlæmning 
af Nord under Sydkorea og til folkeligt oprør i 
Nord. DDF Korea opfordrer nu også Sydkoreas 
befolkning til afsætte Leestyret, og retorikken 
skrues stedse op. 
Der har været flere provokationer ved DMZ 
støttet at de sydkoreanske myndigheder – bl.a. 
med et kæmpe juletræet og sokke-balonaktionen 
med løbesedler ind over DDF Korea. Leestyret 
støtter åbenlyst strækt religiøse og ekstreme 
højregrupper i at udføre sådanne provokationer 
imod Nord. 
Der er afsløret sydkoreanske planer og sabotage 
imod Kim-statuer flere steder i DDF Korea som 
led i et forsøg på at destabilisere og demoralisere 
befolkningen. En sydkoreansk agent blev i juli 
2012 anholdt forsynet med sprængstof i færd med 
at udføre sådan aktivitet. Denne sag ville FN ikke 
røre ved og vestlige medier omtalte den heller 
ikke. 
Oprustningen i Sydkorea er også fortsat. Sydkorea 
er siden oktober 2012 begyndt at producere egne 
mellemdistance missiler med amerikanske 
teknologi, der kan nå enhvert mål i DDF Korea. 
Midt under festligheder for præsident Kim Il 
Sungs 100 års fødselsdag skruede Leestyret op for 
en række meget fornærmende og krænkende 
udtalelser og billeder af de tre Kim’er i DDF 
Korea. Det fik DDF Korea til at slå igen med 
samme mønt. Man fremstiller præsident Lee som 
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en rotte, og der er i DDF Korea tilbagevendede 
store demonstrationer imod Lee-styret. 
Forholdet DDF Korea-USA-Japan: 
Situationen i Korea er i dag påvirket af USA’s nye 
Asiensstrategi om inddæmning af og oprustning 
imod Kina i Østasien. Man bruger ofte DDF 
Korea som undskyldning eller rettere som 
prügelknabe for denne oprustning. Man 
protesterede således også voldsomt fra DDF 
Korea, da USA’s daværende forsvarsminister 
Panetta besøgte Japan i september 2012 og lovede 
opstilling af en række superradaer langs hele 
Japans kyst vendt imod Korea og evt. kommende 
missiler. Han sagde Korea, men mente Kina i sin 
begrundelse. I DDF Korea er man meget vrede 
over dette misbrug. Samme begrundelse bruger 
man fra USA’s side når man trods voldsomme 
protester fra befolkningen på Jeju-øen syd for 
Koreahalvøen ødelægger enestående natur g 
kulturskatte for at bygge en gigantisk amerikansk 
flådebase. 
Der har været bilaterale samtaler mellem DDF 
Korea og USA, som førte til den såkaldte 
”Skuddagsaftale” den 29. februar 2012 om 
levering af 240.000 fødevarer til nordkoreanske 
spædbørn, kulturudvelskling, genoptagelse af 
sekspartsforhandlingerne, forhandling om 
sanktionsløft, videreopbygning af KEDO-
letvandsreaktorer og gensidiig suveranitetsrespekt 
til gengæld for et moratorium for nordkoreanske 
langdistancemissiltest, atomvåbentest og 
uranberigelse. Men denne aftale blev aldrig ført 
ud i livet grundet amerikansk protest over forsøget 
på opsendelse af Kwangmyongsong 3-1-satellitten 
i april samme år, som USA påstod var en 
misselraket. Og den vestlige verdens ledere anført 
af USA deltog i et hylekor af protester ligesom 
Japan optrappede situationen med opstilling af 
Patriotraketter til nedskydning af satellittens 
bæreraket flere steder i landet. 
Løbende aggressive krigsøveler som Foal Eagel 
og Key Resolve i februar-marts 2012 og Ulji 
Freedom i august 2012 har været afholdt med 
30.000 USA-soldater og 60.000 sydkoreanske 
under kraftige protester fra DDF Korea. 
DDF Korea internationalt: 
FN’s Sikkerhedsråds formand udsendte en 
advarsel til DDF Korea efter den mislykkede 
satellitopsendelse i april. Bæreraketten landede i 
Det Gule Hav. 
Der var derimod ingen international kritik da  
Indien samtidig testede et ballistisk 
langdistancemissil. Men der jo også forskel på 
hvad en stormagter og det lille DDF Korea kan 
tillade sig. 
Forholdet mellem DDF Korea og Kina og 
Rusland ser ud til at være repareret trods voldsom 

vrede over de to landes deltagelse i 
Sikkerhedsrådet sanktioner overfor DDF Korea 
grundet missiltest i 2011. Både Kina og Rusland 
støtter aktivt en genoptagelse af 6-
partsforhandlingerne i Beijing på grundlag af 19. 
september 2005 og 13. februar 2007 – 
fælleserklæringerne. 
Sportligt klarede DDF Korea sig godt til OL i 
London: 4 guldmedaljer og 2 af bronze blev det til 
og en 20. plads på medaljelisten. Ligeledes vandt 
DDF Koreas kvindefodboldlandshold for unge 
kvinder (U17) sølvmedalje i VM i oktober 2012. 
Sydkorea: 
Der spores tydeligt stor utilfredshed i 
befolkningen over den upopulære præsident Lee 
Myung Bak, der går af til februar 2013. Mange 
håber oppositionens kandidat vil vinde 
præsidentvalget så dialog med Nord forhåbentligt 
kan genoptages som under den tidligere 
Solskinspoltik. 
Der er stor utilfredshed med frihandelsaftaler, der 
er indført efter pres fra USA, og der er en stigende 
utilfredshed med amerikaniseringen og 
vestliggørelsen af det sydkoreanske samfund. 
DDF Koreas nye leder kammerat Kim Jong Un 
rakte i sin tiltrædelsestale til præsident Kim Il 
Sungs fødselsdag hånden frem til alle kræfter i 
Sydkorea – herunder især oppositionen, der 
ønsker en uafhængig Nord-Syd dialog om 
forsoning og genforening, men som det ser ud nu 
er situationen fastfrossen indtil februar 2013. 
Vi må håbe den sydkoreanske opposition tager 
handsken op og genoptager dialog som er eneste 
farbare vej ud af den tilspidsede konfrontation på 
Koreahalvøen. En sådan udvikling vil også tvinge 
USA og resten af den vestlige verden til et 
kursskifte i Koreapolitikken. 
 
Venskabsforeningens aktiviteter: 
Venskabsforeningen har haft et travlt år især 
præget af kammerat Kim Jong Il’s død i december 
2011 og præsident Kim Il Sungs 100 års 
fødselsdag i april 2012 samt lederskiftet i DDF 
Korea.  
Bestyrelsen og medlemsmøder: 
Bestyrelsen har afholdt 8 møder i perioden, og der 
har været 3 medlemsmøder, hvoraf to også var 
offentlige. 
Aktiviteter: 
I forbindelse med kammerat Kim Jong Il’s 
pludselige død i december 11 udsendte foreningen 
en nekrolog og afholdt et mindemøde i 
København. Der kom mindeord fra de tre 
kommunistiske partier, og foreningen fik en hel 
del presseomtale i samme forbindelse. 
Venskabsforeningens absolut største satsning i 
2012 var at sende en delegation på 30 medlemmer 
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til Korea (svarende til ca. 1/3-del af foreningen). 
Besøget fandt sted i anledning af fejringen af 
afdøde præsident og grundlægger af DDF Korea 
Kim Il Sungs 100-års fødsels i april. Turen blev 
en succes og indeholdt et spændende 
besøgsprogram. Delegationen fik lejlighed til at se 
den nye leder kammerat Kim Jong Un flere gange 
tæt på. Den havde også overrækning af for 19.000 
kr. kunstgødning og for 25.000 kr. Legoklodser til 
landbrugskooperativet Teakam nord for 
Pyongyang på programmet. 75 lande var 
repræsenteret ved fejriungen af fødselsdagen. 
Korea Bulletin august 2012 bragte hele 4 artikler 
om rejsen og bestyrelsesmedlem Ulrich Larsen 
lavede en film fra rejsen og foreningens aktiviter i 
året, som blev vist på et medlemsmøde i oktober 
2012. 
Foreningen udsendte inden rejsen en 
pressemeddelelse om det forestående besøg i 
Korea, der fik en relativ pæn presseomtale i 
danske medier. 
Foreningen fik i forbindelse med 
delegatikonsrejsen en del nye medlemmer, som vi 
håber vil fortsætte og måske blive aktive – f.eks. 
at skrive om rejseindtryk eller holde oplæg på 
møder om Korea. 
Udadvendte aktiviteter: 
Venskabsforeningen deltog som sædvanligt i 
Verdensjulemarked i København N. i december 
2011, i Rød 1. maj i Fælledparken og hos K-
Festival i august 12 med en salsgbod. Ligeledes 
var vi med på Minifredsfestival i Roskilde i 
september. 
 

 
Venskabsforeningens bod hos K-Festival i august 2012 i 
København. 
 
Udgivelser: 
Foreningen har i årets løb udgivet to numre af 
Korea Bulletin – herunder et stort særnummer i 
anledning af Kim Il Sungs 100-års fødselsdag og 
en bog af kammerat Kim Jong Il om 
Songunpolitikken. Dertil kommer, at vi har 
udgivet en tale på dansk af kammerat Kim Jong 
Un på vores hjemmesiden i forbindelse med hans 
tiltræden i april 2012. 

Endelig har foreningen udsendt en lang række 
udtalelser om situationen i Korea til pressen og 
offentligheden igennem året. 
 

  
Kunstgødning m.v. indkøbt fra Nordkoreaindsamlingen til en 
værdi af 19.000 kr. afleveres her til Teakam 
Landbrugskooperativet nord for Pyongyang i april 2012. 
 
Indsamlingen: 
Vi nåede næsten i mål med 
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 med et 
resultat på 23.290 kr. siden sidste år. Målet var 
25.000 kr.  19.000 kr. blev doneret i april 2012 til 
landbrugsko-operativet Teakam. Og vi er allerede 
oppe på 13.810 kr. dags dato. 
 
Oplæg og info om Korea: 
Foreningens formand har holdt oplæg om det at 
rejse til DDF Korea og koreansk kultur i marts 
2012 hos i De Berejstes Klub i København. 
Klubben afholdt i forbindelse med optakten til 
Kim Il Sungs 100-års fødselsdag en interessant 
temamåned med ugentlige Koreaforedrag. 
Medlemmer af bestyrelsen har besøgt partier og 
ungdomsorganisationer og holdt oplæg ligesom 
foreningens formand hyppigt har haft 
interviewbesøg af skoleelver fra hele landet. 
Elever der skriver opgaver om Korea og på 
samme måde har han besøgt skoleklasser med et 
nyt powerpointshow udarbejdet til formålet. 
Foreningens formand har også deltaget i adskillige 
avis- og radiointerview.   
Kommunikation: 
Foreningens hjemmeside bliver løbende opdateret. 
Bestyrelsen har planer om forbedre den 
betydeligt. Foreningen er lige kommet på 
Facebook.  
Samarbejdet med ambassaden: 
Samarbejdet med DDF Koreas ambassade har 
været godt om end det er besværligt med den store 
afstand til Stockholm. Medlemmer af bestyrelsen 
besøger regelmæssigt ambassaden ligesom vi har 
haft besøg af ambassadøren i august 2012 her. 
Nordisk samarbejde: 
Der foregår en løbende udveksling af materialer 
mellem venskabsforfeningerne i Danmark, 
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Sverige og Finland, mens foreningerne i Norge og 
Island er svage uden synlige aktiviteter. 
Foreningen havde besøg af den finske 
venskabsforeningsformand Antti Siika-Aho på 
sidste års generalforsamling i forbindelse med 
hans Korea-studier hos NIAS i København.  
Bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen besøgte 
den finske forening i Helsinki i februar 2012 i 
forbindelse med fejring af kammerat Kim Jong 
Il’s 70-års fødselsdag, hvor der udspandt sig et 
spændende finsk-koreansk 
kulturudvekslingsprogram.  
5 medlemmer af bestyrelsen deltog i et  Nordisk 
Koreaseminar i marts 2012 i Göteborg i anledning 
af Kim Il Sungs 100-års fødselsdag arrangeret af 
Komministiska Partiet, Sverige. 
Andet: 
Vi har kontakt med teatergruppen Batida, der har 
haft et vellykket besøg i DDF Korea i juli 2012 
for at undersøge mulighederne for 
udvekslingsarrangementer. 
 
Fremtidige aktiviteter: 
Formanden konstaterede, at foreningen har opnået 
mange af de mål, der blev sat på sidste 
generalforsamling, men ikke alle. 
Formanden fremsatte i kort form ideer til 
kommende års aktiviteter for foreningen: 
Offentlige møder og medlemsmøder: 
Markering af 60-årsdagen for afslutningen af 
Koreakrigen. Bl.a. ved offentligt debatmøde samt 
ved temanummer af Korea Bulletin. 
Markering af de faste koreanske nationale 
mærkedage på forskellig måde bl.a. ved 
medlemsmøde og offentlige møder. Afholdelse af 
mindst 3 offentlige møder eller medlemsmøder. 
Gerne med oplæg fra personer, der har besøgt 
DDF Korea. F.eks. De Berejstes Klub og Gull 
Andreasen fra Røde Kors (han har boet i DDFK i 
et år samt besøgt landet mange gange). 
Panelmøde med Geir Helgesen samt en mere. Geir 
har nikket OK. Den anden kunne være Peter K. 
Laustsen fra Forsvarsakademiet. 
Venskabsrejser: 
Venskabsdelegationrejse til Korea juli 2013 i 
anledning af 60-åretfor Koreakrigens afslutning 
samt september ved DDF Korea 65-årsdag. 
Udgivelser: 
Udgive mindst 2 bulletin – gerne 3. Gerne med 
mere stof om leveforhold i DDF Korea.  
Dansksproget rejseguidebog om Korea. 
En QA100-bog skal der arbejdes videre med. 
Oversætte DDFK memorandum 310812 ”Om 
USA’s fjendtlige politik overfor DDF Korea – 
hovedforhindringen for løsning af 
atomvåbenspørgsmålet i Korea”. 
Indsamlingen: 

Fortsætte indsamlingen med 23.000 kr. som mål 
for 2013. 
Eksterne aktiviteter: 
Deltage i eksterne arrangementer som Rød 1. maj, 
K-Festival, Roskilde Minifredsfestival og 
Verdensjulemarked.  
Kommunikation: 
Færdiggøre/forbedre Ulrichs film til salg. 
Arbejde videre med planerne om en transportabel 
permanent udstilling. 
Flere og målrettede power point shows. 
Bedre hjemmeside med bl.a. fotos, korte video’er, 
nyheder, m.v. 
Bedre facebook. 
Hyppigere kontakt med medlemmerne via 
mailingliste. 
Introfolder. 
Medlemsrekruttering: 
Drøftelse i bestyrelsen om hvorvidt vi kan 
aktivere flere medlemmer og rekruttere flere. 
Udarbejde faste annoncer til Arbejderen, SKUB 
og Kommunist m.h.p. medlemsrekruttering. 
Andet: 
Undersøge samarbejde med Danish Art.dk og 
Batida. 
Mere kulturel udveksling som ønsket af Korea-
Denmark Friendship Society. 
Være fødselshjælpere for etablering af kontakt 
mellem DTU og Kim Chaek Universitetet i 
Pyongyang. 
 
Beretningen blev herefter sat til diskussion. 
 
Gert Poder fandt at der var mange gode aktiviteter 
og nyheder i beretningen, men han syntes 
alligevel, at foreningen er for forsigtig og at den 
kun kommer med ”små dryp”. Som om vi er 
bange for rigtigt at vise os frem. Gert mente, der 
var behov for et langt større og massivt 
oplysningsarbejde om forholdene i Korea, og at 
dette skulle sættes ind i større rammer. 
Underdanigheden skal smides væk, sagde han. 
Claus Johansen syntes, at der burde udgives 
materiale om Teakwondo i DDF Korea, som også 
kunne være en indgangsvinkel til foreningen. Han 
kunne dog godt se, at tidspunktet for et sådant 
initiativ skulle overvejes i forhold til mange andre 
opgaver. 
Henning Jakobsen fortalte om sin rejse til 
kulturudvekslingsarangementet i Finland i februar 
12 og mente at vi som forening også burde 
overveje lignende arrangement her. Henning 
mente i øvrigt, at der ville komme en ny 
fredsfestival i København i 2013, som han mente 
foreningen også burde tilslutte sig. 
Endelig oplyste Henrik Jepsen, der havde sendt en 
mail til generalforsamlingen, at han har afholdt et 
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offentligt Koreamøde med hans rejseindtryk fra 
Korea hos sin lokale Enhedslisteafdeling i 
Haderslev. På samme måde har Henrik holdt et 
Koreaoplæg hos den lokale Lions Club. 
Anders Kristensen gav delvis Gert ret, men 
understregede at vi trods alt har begrænsede 
ressourcer både økonomisk og hvad angår aktive 
medlemmer. Ellers er der intet galt i visioner om 
noget større end i dag. 
Johnny Mortensen opfordrede Anders til blot at 
kontakte de menige medlemmer hvis der er behov 
for en ekstra hånd. Han ville gerne melde sig som 
aktivist. Johnny var også enig i den kritik, der har 
været af indholdet i Korea Bulletin, hvor der bør 
stå mere konkret om befolkningens dagligdag og 
mindre om storpolitik. 
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemming 
godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået af 
kassereren.  
Gert Poder fandt, at indtægtsopstillingen var 
forkert idet overførsel fra sidste år stod som 
indtægt. Han efterlyste et mere professionelt 
regnskab og med et årsforløb, der følger 
kalenderåret. Og så fandt han i øvrigt, at udgiften 
til porto var bemærkelsesværdig stor svarende til 
næste en 1/3 af udgifterne. Gert mente der kunne 
spares på porto ved at udsende mere materiale 
elektronisk således, at der ville være flere penge 
til andre aktiviteter. 
Claus Johansen tilbød at gå rundt og aflevere 
breve fra foreningen til medlemmer for at spare 
portoen. 
Johnny M. fortalte, at man i Dansk Cubansk 
Forening kun udsendte papirudgaven af 
medlemsbladet til de der ønskede det og resten fik 
det elektronisk eller på møderne. 
Formanden kunne godt se problemet, men 
understregede at siden vi befinder os i 2012 og 
ikke 2040 måtte vi se i øjnene, at der vil være en 
betydelig portoudgift, da f.eks. ca. 20% af 
medlemmerne slet ikke har computeradgang 
hjemme. Men han fandt, at bestyrelsen måtte 
diskutere hvordan vi fremover kan spare porto 
bl.a. ved opfording til alle medlemmer om at 
oplyse mailadresse og ved at udsende almindelige 
medlemsbreve pr. mail i større omfang. 
Formanden fandt også, at der skulle strammes op 
på opstillingen af regnskabet med henvisning til 
de bemærkninger Gert var kommet med. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Herefter blev regnskab for 
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 for året 
2011 fremlagt og gennemgået. 

Også dette blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag: 
Der var udsendt et skriftligt forslag fra bestyrelsen 
med diverse justeringer og ændringer af 
foreningens love. De vigtigste ændringer var en 
omformulering af formålsparagraffen, indførelse 
af en eksklusionsparagraf samt indførelse af en 
næstformandspost i bestyrelsen. 
Efter en grundig diskussion blev forslaget med 
nogle få redaktionelle ændringer vedtaget med 9 
stemmer for forslaget, 3 imod og 1 hverken for 
eller imod.  
De nye vedtægter kan ses på foreningens 
hjemmeside.  
  
Derefter blev et forslag fra Claus Johansen om 
tilbud om automatisk repræsentation i foreningens 
bestyrelse for en repræsentant for hver af de 
kommunistiske partier, der er kollektiv medlem af 
foreningen, lagt frem til diskussion. 
Efter en grundig diskussion trak Claus forslaget 
tilbage og ingen andre ønskede at opretholde det. 
 
Der var ikke flere indkomne forslag.    
 
5. Valg af bestyrelse: 
Bestyrelsen på 9 medlemmer blev alle genvalgt. 
Bestyrelsen består af: Anders Kristensen, Henning 
Jakobsen, Ulrich Larsen, Gert Poder, Ulla 
Nørgaard Pedersen, Joan Korsgaard, Mette 
Laurendtz, Karsten Senik og Jan Wørmer. 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter 
generalforsamlingen således: Formand: Anders 
Kristensen, næstformand: Henning Jakobsen, 
sekretær: Ulrich Larsen og kasserer : Ulla 
Nørgaard pedersen og resten som øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
6. Valg af revisorer: 
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som 
revisorer. 
 
7. Eventuelt: 
Formanden gjorde forsamlingen opmærksom på 
foreningens deltagelse på Verdensjulemarked i 
København N. den 2. december.  
Gert Poder informerede om et offentligt møde om 
Korea i aftenskolen Grobund, hvor han skulle 
holde oplæg den 6. december 2012. 
Kirsten fandt, at vi som led i besparelserne burde 
finde billigere lokaler at holde medlemsmøder i – 
f.eks. NV-bogcafeen på Frederikssundsvej i 
København NV. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 
takkede for god ro og orden. 
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GOD 1. MAJ  
 

STOP KRIGSØVELSERNE OG 
KONFRONTATIONEN I KOREA!  

 
USA UD AF KOREA! 

 
STØT DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING 

I KOREA! 
 

STØT KOREAS UAFHÆNGIGE OG 
FREDELIGE GENFORENING! 

 
STYRK DEN INTERNATIONALE 

SOLIDARITET! 
 

 

 
 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK - DEN 
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 

Mail: dk-korea@inform.dk  Web-side: www.dk.korea.dk  
Tlf. 33 14 15 26          

 
 
 

LÆS TIDSSKRIFTET 

SKUB 
Udgiver: DKP – www.dkp.dk 

 

 

ABONNÉR PÅ 

ARBEJDEREN 

 
3 UGER GRATIS 
Tlf. 35 35 17 87 

abonnement@arbejderen.dk 
 

 
 

 
 

 NYHEDSHJEMMESIDE 
FRA DDF KOREA 

 

MASSER AF NYHEDER FRA 
KOREA OG UDLAND 

 

MASSER AF TOPAKTUELLE 
VIDEOS OG FOTOS FRA  

DDF KOREA 
 

GOD SØGEFUNKTION 
 

GÅ IND PÅ: 
www.kcna.kp 
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- Støt opbygningen af det socialistiske Korea!  
 
- Støt kravet om USA ud af Korea! 
 
- Støt Koreas uafhængige og fredelige genforening! 
 
- Styrk solidariteten og venskabet med Koreas folk! 
 
- Følg udviklingen i Korea og få bl.a. mulighed for at 

komme med på venskabsrejse til Nordkorea. 
 
- Modtag løbende Korea Bulletin. 
 
- Blev medlem af Venskabsforeningen! 
_________________________________ 
Udfyld, klip ud og send ind til Venskabsforeningen eller 
send en e-mail: 
 
 
_______Jeg ønsker medlemskab. Send mig et 
girokort og noget materiale om Korea og foreningen. 
Kontingent udgør 150 kr. halvårligt. 
 
______Vent lidt. Send mig først oplysninger om 
Korea og Venskabsforeningens arbejde. 
 
Navn:_______________________________ 
 
Adresse:_____________________________ 
 
             _____________________________ 
 
Tlf. og e-mail:_________________________ 
 
 


