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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:_____________________________
_____________________________

USA’s præsident Barack Obama har været på
Asiensturné og kom her også til Sydkorea i slutningen
af april. Han ankom netop som de meget omfattende
USA-ledede anti-nordkoreanske krigsøvelser var ved
at være overstået. Obama talte under besøget om
USA’s såkaldte ”rebalancerede strategi for AsienStillehavsregionen”. Han talte også om, at DDF
Koreas ”atom- og missiltrusler er det mest
destabiliserende og farlige problem i Nordøstasien”, og
at USA og Sydkorea ”står skulder ved skulder imod
provokationerne fra Pyongyang.” Fra samtaler Obama
havde med den sydkoreanske præsident Park
refererede han, at de havde ”aftalt yderligere veje til at
presse og isolere Nordkorea.”
Vi finder ikke det er DDF Korea, der truer eller
destabiliserer regionen. Tværtimod er Obamas Asiens
rejse og hans Asiensstrategi et imperialistisk og farligt
projekt kun egnet til at eskalere konfrontationen og
destabilisering i regionen og især i Korea.
Med afholdelse af en række aggressive USA-ledede
invasionskrigsøvelser i Sydkorea ved kodenavne som
Key Resolve, Foal Eagle, Max Thunder, Ssangryong
og Occupy Pyongyang i månederne februar, marts og
april vendt mod Nordkorea med brug af det mest
avancerede amerikanske isenkram viser tydeligt, hvem
der destabiliserer og truer freden i Korea og regionen.
Dertil kommer, at USA bruger påskuddet om ”atomog missiltrusler og provokationer fra Nordkorea” som
påskud for at opnå hegemoni i Østasien og opruste sine
miltære baser i regionen.
USA’s Nordkoreapolitik går ud på at presse, true,
straffe, blokere og isolere DDF Korea i håb om at det
socialistiske styre bryder sammen.
Men det virker ikke. Vi finder, at den eneste farbare
vej i Koreakonflikten er, at både USA og Sydkorea
skruer ned for aggressiviteten og ønsketænkningen og
i stedet går i dialog med DDF Korea. Dialog om både
atomnedrustning i hele Korea (inklusiv fjernelse af
USA’s mange a-våben i Sydkorea), om en fredsaftale
og om Nord-Syd samarbejde og forsoning. Den vej er
der bred opbakning til i befolkningen i både Nord- og
Sydkorea.
A.K.

E-mail/tlf._____________________________

KIM JONG UN’s
NYTÅRSTALE 2014

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un

Kammerat Kim Jong Un holdt den 1. januar
2014 sin nytårstale, der gav en opsummering af
året 2013 og opgaverne og udfordringerne i
2014. Talen omtales her i korte uddrag.
Kammerat Kim Jong Un er førstesekretær for Koreas
Arbejderparti og første formand for Den Nationale
Forsvarskommission og bestrider således den øverste
post som leder af republikken. Kim Jong Un sendte i
talen en hilsen til sine landsmænd i Sydkorea, der
kæmper for uafhængighed af fremmede magter,
demokrati og genforening af Korea. Ligeledes var der
en hilsen til alle koreanere verden over og alle venner
af det koreanske folk.
! Det nye år 2014 bliver et år med en vigtig kamp med
et hav af forandringer i retning af et blomstrende
socialistisk land på alle fronter og starten på en lys tid
for Songun-Korea,! sagde han blandt andet.
Landbrug, boligbyggeri, videnskab og it-teknologi er
de vigtigste områder for at konsolidere republikkens
uafhængige økonomi og forbedre befolkningens
levestandard. Også energiforsyningen skal være blandt
de opprioriterede områder " især vedvarende energi så
som vandkraft, vindkraft, geotermisk energi og
solenergi, sagde han.
! Lad os tage et overbevisende og sejrigt stormfuldt
skridt fremad for på alle fronter at opbygge et
fremgangsrigt land. Det er det militante slogan vores
parti og folket skal følge i det kommende år.!
Videre sagde kammerat Kim Jong Un i talen, at
offentligt ansatte og myndighedspersoner skal gå foran
som revolutionens og folkets tjenere. ! Vores politiske
og ideologiske positioner er afgørende for om

socialismen vi sejre eller mislykkes.! Og ! Gennem
kampen
imod
fraktionsmageri
har
Koreas
Arbejderparti bekræftet, at det er et parti der tjener
folket.!
Om genforeningsspørgsmålet sagde Kim bl.a.: ! For at
løse genforeningsspørgsmålet i overensstemmelse med
vores landsmænds ambitioner og håb bør vi afvise al
udenlandsk indblanding og holde fast i mottoet
genforening ved nationens egen kraft.! ! Drivkraften i
bestræbelserne for national genforening skal være alle
koreanere i både nord, syd og udenlands. Kun ved at
holde fast i det standpunkt kan vi genforene landet
selvstændigt og i overensstemmelse med nationens
interesser.!
Om de USA-ledede krigsøvelser i Sydkorea sagde
kammerat Kim Jong Un bl.a.: ! De amerikanske og
sydkoreanske krigsgalninger har stationeret store
mængder af avanceret militært udstyr på og omkring
den koreanske halvø, og afholder vanvittige aggressive
krigsøvelser med det formål at angribe vores republik
med atomvåben. Men det koreanske folk vil ikke
tolerere disse krigsmanøvrer og konfrontationer og må
med fasthed gå imod dem.!
Og ! De sydkoreanske myndigheder bør omgående
ophøre denne hensynsløse konfrontation imod
landsmænd i nord og stoppe undertrykkelsen af den
sydkoreanske
opposition
som
de
kalder
! Nordkoreatilhængere! , og de må gå dialogens vej for
at fremme Nord-Syd relationerne som folkets krav om
uafhængighed, demokrati og national genforening.!
Afslutningsvis sagde Kim Jong Un: ! Intet er mere
værdifuldt for vort folk end freden, men vi kan ikke
tigge os til den. Vi er nødt til at forsvare vores
republiks suverænitet, fred og værdighed ved at
opbygge et stærkt militært forsvar.
! Koreas Arbejderparti og Den Demokratiske
Folkerepublik Koreas regering vil i sin udenrigspolitik
fortsat holde fast idealerne om uafhængighed, fred og
venskab, og i fremtiden vil vi stræbe efter at udvide og
udvikle venskaber og samarbejde med alle lande, som
respekterer vores suverænitet og optræder venligt
overfor os.!

USA TRUER IGEN FREDEN I
KOREA GENNEM STORE
KRIGSØVELSER –
DANMARK ER MED

Amerikanske soldater øver sig i landgang under Foal Eagle
krigsøvelsen i Sydkorea.

I perioden 24. februar til 18. april afholdtes en
række store krigsøvelser i Sydkorea under USA! s
ledelse " Danmark sendte 4 flådeofficerer med.
I to måneder fra slutningen af februar til slutningen af
april blev i Sydkorea afholdte omfattende krigsøvelser
under USA# s ledelse. Øvelserne havde flere navne
såsom Key Resolve, Foal Eagle, Max Thunder,
Ssangryong og Occupy Pyongyang og alle med
deltagelse af både landtropper, fly, marinefartøjer og
computer simulatorer. Fra USA deltog de 30.000 fast
stationerede amerikanske soldater samt yderligere ca.
10.000 fra USA eller baser i Japan og Stillehavet.
Dertil kom hele det sydkoreanske militærapparat, men
også 4 danske flådeofficerer deltog i Foal Eagle
krigsøvelsen. Øvelserne havde åbenlyst til formål at
foretage en invasion i DDF Korea samt at tilintetgøre
strategiske mål i det nordlige Korea. Øvelserne fandt
sted til trods for en farlige krise i Korea under
tilsvarende øvelser sidste år, og til trods for, at DDF
Korea i midten af januar havde foreslået USA og
Sydkorea at årets krigsøvelser i både Nord- og
Sydkorea blev aflyst som første skridt for at bane vejen
for genoptagelse af dialog i stedet for konfrontation og
fjendtlighed.
De
amerikanske
og
sydkoreanske
militære
myndigheder forsvarede kritikken af krigsøvelserne
med, at der var tale om ! årligt tilbagevende
forsvarsøvelser! og derfor ikke en optrapning, og
tilbageviste derved desværre DDF Koreas forslag.
Særligt bemærkelsesværdigt er det, at det er 3.
Marinaekspeditionsbrigade, der sættes ind i

krigsøvelserne. En brigade, der også blev brugt ved
invasionen i Irak i 2003.
Dertil kommer en række amerikanske specialstyrker,
der skal bruges til operationer inde i DDF Korea efter
en invasion.
Ifølge aktindsigt Korea Bulletin har fået hos den
danske Forsvarskommando deltog 4 danske
flådeofficerer i Foal Eagle 2014 sammen med soldater
fra andre af USA# s allierede. Ifølge sagsakterne er den
danske deltagelse initieret af USA, men fra dansk side
er formålene for deltagelse i krigsøvelserne, at få større
kamperfaringer og kompetencer i summetrisk
krigsførelse, og at få større kendskab til amerikanske
militære procedurer og doktriner (i tilfælde af dansk
deltagelse i en USA-ledet krig i Korea).
Krigsøvelserne blev mødt med protester flere steder i
Sydkoreas storbyer. Store dele af befolkningen i
Sydkorea finder, at krigsøvelserne kun medvirker til at
skærpe spændingen i Korea med fare for en ny krig.
Således afholdt 49 sydkoreanske organisationer "
herunder den faglige landsorganisation KCTU et
protestmøde den 26. marts foran USA# s ambassade i
Seoul, hvor man krævede en afslutning på
krigsøvelserne. På samme måde krævede mødet, at
USA og Sydkorea skal gå i fredsforhandlinger med
Nordkorea.

Fra protestdemonstrationer i Seoul mod de USA-ledede
krigsøvelser.

MØDE I DEN ØVERSTE
FOLKEFORSAMLING

landets øverste post " og Kim Yong Nam blev
genvalgt som præsident for Den Øverste
Folkeforsamling, mens Park Pong Ju blev valgt som
premierminister.
Ligeledes godkendte forsamlingen statsregnskabet for
2013 samt statsbudgettet for 2014.

VALGSYSTEMET I DDF KOREA

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un ses her i midten af
billedet den 9. april sammen med medlemmer af Den Øverste
Folkeforsamlings præsidium ved første møde efter valget.

Den 9. marts 2014 afholdtes valg i hele DDF
Korea til landets parlament Den Øverste
Folkeforsamling og en måned senere " den 9.
april - trådte forsamlingen sammen første gang
efter valget. DDF Koreas leder og Koreas
Arbejderpartis leder kammerat Kim Jong Un
blev genvalgt til Den Øverste Folkeforsamling
efter at være opstillet i valgkreds nr. 111 i
Paekdusan i Ryanggangprovinsen.

I DDF Korea afholdes valg til flere niveauer: Til
amter, provinser og endelig det nationale parlament
Den Øverste Folkeforsamling i Pyongyang.
Der er almindelig og lige valgret og pligt for alle
borgere på 17 år og derover. Selve valghandlingen er
hemmelig. Og alle over 17 år har ret til at stille op til
valg. Som følge af valgpligten er valgdeltagelsen ofte
omkring 100%. Staten sørger for mobile valgfaciliteter
til syge, ældre og handicappede, der ikke kan møde op
på valgstedet. Og der er også mulighed for at
brevstemme.
Alle kandidater til Den Øverste Folkeforsamling
nomineres og testes først på arbejdspladser,
landbrugskooperativer eller lignende, der opstiller
kandidaten. Får kandidaten flertal nomineres han/hun
til næste niveau i opstillingsprocessen. Valget foregår
rent praktisk sådan, at alle vælgere kan tage stilling for
eller imod alle nominerede kandidater.

DDF Koreas parlament Den Øverste Folkeforsamlings
687 medlemmer mødtes den 9. april for første gang
efter valget. Dagsordenen for mødet var 1. Valg af
Første
Formand
for
Den
Nationale
Forsvarskommission, 2. Valg af regering og andre
ledende poster i statslige organer, 3. Vedtagelse af
statsregnskab for 2013 og statsbudget for 2014.

Enhver borger, parti eller organisation har ret til at
agitere for sin sag og kandidat i valgkampen.
Kandidaterne kan tilhøre et af landets partier Koreas
Arbejderparti, Koreas Socialdemokratiske Parti,
Chondoistpartiet, være uafhængig eller repræsentere en
organisation. Man stemmer altså på personer " ikke
partier.

Tilstede som observatører var repræsentanter for
Koreas Folkehær og andre væbnede styrker, offentlige
organisationer, ministerier og repræsentanter indenfor
områderne videnskab, uddannelse, undervisning,
kunst, sundhed og medier.

Valg til de lokale og provinsforsamlingerne sker hver
4. År, mens valg til Den Øverste Folkeforsamling sker
hver 5. år.

Fra mødet i Den Øverste Folkeforsamling den 9. april 2014.

Kammerat Kim Jong Un blev genvalgt til første
formand for Den Nationale Forsvarskommission "

Den Øverste Folkeforsamlings 687 medlemmer og har
som
opgave,
at
vedtage
nye
love
og
forfatningsændringer, vælge regering og andre centrale
ledende poster i statsapparatet. Man vælger også et
præsidium og en række underudvalg og kommissioner,
der arbejder mellem møderne i folkeforsamlingen og
forbereder dens møder. Folkeforsamlingens præsident
har også status som republikkens statschef med ret il at
modtage udenlandske statsoverhoveder på lige fod.
Ved valget i 2014 var partitilhørsforholdet for de 687
medlemmer 88,2% fra Koreas Arbejderparti, 7,3% fra
Koreas
Socialdemokratiske
Parti,
3,2%
fra
Chondoistpartiet, 0,9% fra repræsentanter for den
koreanske mindretalsorganisation i Japan " Chongryun
" 0,4% fra kristne og andre religiøse grupperinger.

KORTE KOREA NYHEDER

UNGE OG STUDERENDE FRA DDF KOREA
TIL VERDENSFESTIVAL I ECUADOR

LANGVARIG JERNBANESTREJKE I
SYDKOREA SLUT MED FORELØBIG SEJR

Fra protestdemonstrationen i Seoul den 27. december 2013 med
over 100.000 deltager.

Tusindvis af sydkoreanske jernbanearbejdere sluttede
den 30. december 2013 den længste og mest
omfattende jernbanestrejke i Sydkoreas nyere historie.
Strejken lammede i over tre uger jernbanedriften i
Sydkorea, og den var rettet direkte imod den
konservative og fagforeningsfjendske præsident Park
Geun Hye. Strejken begyndte den 9. december efter
regeringen besluttede at privatisere det statsejede
sydkoreanske jernbaneselskab Korail og fyrede over
4000 ansatte og annoncere ansættelse af 660
strejkebrydere.
Bag strejken stod ud over jernbanearbejdernes
fagforening
KRWU
den
sydkoreanske
landsorganisation KCTU. Strejken udviklede sig til
den største konfrontation mellem den sydkoreanske
fagbevægelse og den konservative regering i nyere tid.
Præsident Park beskyldte ikke blot de strejkende for at
skade landets økonomi, men hun beordrede også
anholdelse af 10 fagforeningsledere i KRWU# s
hovedkontor. Som et kampskridt imod den
sydkoreanske højreregering iværksatte KCTU en
generalstrejke den 27. december. Her deltog over
100.000 i en protestdemonstration i Seoul med krav
om annullering af privatiseringsplanerne Korail og
med krav om Park-regeringens afgang.
Strejken endte 3 dage senere efter med et politisk
forlig mellem regeringen og oppositionspartiet
Democratic Party. Forliget gik ud på at skyde
fyrringerne og privatiseringsplanerne til hjørne og
nedsætte en kommission med deltagelse af både
regeringspartiet og oppositionspartierne, der nærmere
skal undersøge hvordan jernbaneselskabet Korails
udfordringer kan løses.
KRWU og KCTU er tilfreds med denne løsning, men
de faglige organisationer vil fremover sætte fokus på
kampen imod en senere privatisering af Korail samt
repressalier imod de faglige ledere og tillidsfolk, der
aktivt stod i spidsen for den 3 uger lange strejke.
KCTU opfordrer til international solidaritet med denne
kamp.

Medlemmer af den nordkoreanske delegation ses her ved
indmarchen ved åbningen af Verdensfestivalen i Quito i Ecuador i
december 2013.

Den 10. december 2013 åbnede den 18.
Verdensfestival for ungdom og studerende i Ecuadors
hovedstad Quito. Ved åbningsindmarchen deltog
delegationer fra 83 lande " heriblandt fra Den
Demokratiske Folkerepublik Korea. I sin åbningstalen
opfordrede den ecuadorianske præsident Rafael Correa
bl.a. alle progressive unge verden over til at gå i
spidsen for at stoppe og forhindre imperialismens
forsøg på underminering af verdens antiimperialistiske og uafhængige lande.

DDF KOREA FREMSÆTTER FREDS- OG
DIALOG FORSLAG TIL USA OG SYDKOREA
DDF Korea fremsatte den 16. januar 2014 et forslag til
USA og Sydkorea et trepunktforslag til forebyggelse af
krig i Korea og genoptagelse af dialogen. Konkret
foreslog DDF Korea at alle aktuelt planlagte
krigsøvelser i Korea inkl. Key Resolve og Foal Eagle
aflyses eller afholdes i stor sikkerhedsafstand, således
at krigstruende situationer som i 2013 ikke opstår.
Ligeledes indeholdt forslaget et udspil om
genoptagelse af Nord-Syd dialogen herunder også om
atomnedrustning af den koreanske halvø.
Venskabsforeningen udsendte en udtalelse om
udspillet fra DDF Korea, der findes i her i Korea
Bulletin.
Senere i samme måned sendt DDF Koreas leder
kammerat Kim Jong Un et åbent brev til Sydkoreas
regering og samtlige politiske partier og organisationer
med opfordring til at genoptage den inter-koreanske
dialog med henblik på at få genoptaget Nord-Syd
samarbejdet og udvekslingen i fuld skala.

12 ÅRS FÆNGSEL TIL SYDKOREANSK
PARLAMENTSMEDLEM

NORD-SYD FAMILIESAMMENFØRINGER
FOR FØRSTE GANG I 4 ÅR

Oppositionspolitikeren og krigsøvelsesmodstanderen Lee Seok Ki
fra Det Forenede Progressive Parti UPP fik den 18. februar 2014 en
dom på 12 års fængsel for anklager om at stå i ledtog med
Nordkorea.

Den 18. februar 2014 idømte en sydkoreansk domstol
det venstreorienterede parlamentsmedlem Lee Seok Ki
12 år fængsel. Han var anklaget for at stå bag et
planlagt oprør i Sydkorea i ledtog med DDF Korea og
anklageren havde krævet 20 års fængsel. Lee er leder
af det venstreorienterede Det Forenede Progressive
Parti UPP. 6 andre partimedlemmer fik samtidig
fængselsdomme, der dog var kortere end Lees. Partiet
har 6 medlemmer i det sydkoreanske parlament.
Lee blev dømt for overtrædelse af Den Nationale
Sikkerhedslov fra 1948 (ofte kaldet antikommunistloven).
Op til Lees arrestation i september sidste år blev han
tæt overvåget af det sydkoreanske hemmelige politi
NIS. I et omfattende anklageskrift blev Lee blandt
andet beskyldt for at have givet instrukser til
medsammensvorne og ødelæggelse af vigtige
kommunikationslinjer i Sydkorea i tilfælde af et
nordkoreansk angreb. Lee blev også dømt for at have
udtalt sig positivt om Nordkorea og på et lukket møde
at have sunget revolutionære nordkoreanske sange,
hvilket også er strengt forbudt i Sydkorea.
Under hele sagen benægtede Lee alle anklager, og han
opfattede sig som et offer for en heksejagt fra NIS efter
Lees skandaleafsløringer af NIS for deres ulovligheder
under præsidentvalgkampen i 2012.
Lee har offentligt i 2013 udtalt, at han opfatter
Nordkorea som er et stærkt land, og at han betragter
Sydkorea som en amerikansk koloni, hvilket som sagt
er strengt forbudt.
De hårde domme gav anledning til stor uro og
demonstration i Seoul og andre byer i slutningen af
februar.

Scener fra gensyn af nord- og sydkoreanske familiemedlemmer i
Kumgangsan efter over 60-års adskillelse

Efter langvarige og ind imellem sammenbrudte
forhandlinger lykkedes det for Røde Kors i Nord- og
Sydkorea at gennemføre gensyn for familiemedlemmer
og slægtninge fra Nord- og Sydkorea, der ikke har hørt
fra, eller set hinanden i over 60 år siden den kaotiske
adskillelse under Koreakrigen i begyndelsen af
1950# erne.
Samværet mellem 100 familiemedlemmer fra hver side
havde mulighed for 5 dages samvær og udveksling af
livshistorie samt kontaktoplysninger. Arrangementet
havde Nord- og Sydkoreas Røde Kors organisationer
som værter og foregik på et feriested i de smukke
Kumgangbjerge i Kangwonprovinsen i DDF Korea i
dagene 20.-25. februar 2014.

”ONDSKABSLAND” IGEN MED I USA’S
AKTIVE ORDFORRÅD
Under sit besøg i Sydkorea i slutningen af februar
2014 under afholdelse af anti-nordkoreanske USAledede
krigsøvelser
relancerede
USA# s
udenrigsminister John Kerry begrebet ! ondskabsland! .
Han kaldte i et interview den 26. februar DDF Korea
for ! et ondt sted! , ! ondskabsland! og ! det mest
lukkede af lukkede lande! . Udtalelserne blev skarpt
fordømt i DDF Koreas udenrigsministerium, der i en
udtalelse den 1. marts sagde, at der ikke er grundlag
for dialog så længe USA fører en så fjendtlig politik
overfor DDF Korea.

KINA AFVISER
MENNESKERETTIGHEDSRAPPORT
Kinas repræsentant i FN# s Menneskerettighedsråd
afviste på et møde i rådet den 17. marts i Geneve
indholdet i den 372 siders rapport om Nordkorea, der
udkom en måned før. Kinas repræsentant fandt, at
rapporten ikke lever op til normale standarder for
fairness og objektivitet.

REKORDHØST AF CHAMPIGNON

påsejling af skær i farvandet, og årsagen til de mange
ofre skyldes forkerte instrukser i forbindelse med
redningsarbejdet og svigt fra kaptajnen og andre
ledende besætningsmedlemmer.
DDF Korea sendte få dage efter en kondolence hilsner
til pårørende til færgekatastrofen.
Sidste nyt:
Sydkoreas premierminister Chung Hong Won fratrådte
den 27. april som følge af den offentlige kritik af den
sydkoreanske regerings håndtering af færgekatastrofe
n. Kritikken er omfattende lige fra manglende
sikkerhed til al for langsom redningsindsats.

Fra drivhusene i Chongsan kooperativfarmen, der har opnået
bemærkelsesværdige resultater i chanpignondyrkningen.

Ifølge nyhedsbureauet KCNA den 3. april kunne
Chongsan Kooperativfarmen nær Nampo i DDF Korea
notere en rekordstor høst af champignon.
Champignonerne dyrkes i mere end 1000 drivhuse.
Ifølge rapporten høstede farmen ikke mindre end 60
tons champignon i perioden september 2013 til marts
2014. Farmen startede denne produktion for 20 år
siden i samarbejde med videnskabsmænd fra Det
Centrale Champignon Forskningsinstitut under Statens
Videnskabernes Akademi i DDF Korea.

Fra redningsarbejdet i havet ud for Sydkoreas vestkyst. Mere end
300 unge og lærere frygtes omkommet.

KINESISK CYKELTURISME I NORDKOREA
OG EN NY JERNBANEFORBINDELSE

FUGLEINFLUENZA I DDF KOREA
Ifølge nyhedsbureauet KCNA den 9. april er der
udbrudt fugleinfluenza i DDF Korea I lighed med
tilsvarende
tilfælde
for
et
år
siden.
Ifølge Ri Kyong Gun fra landbrugsministeriet kan de
bekræftes, at der er tale om en fugleinfluenza af virus
typen virus H5N1, der er udbrudt Hadang
Kyllingefarm i Hyongjesan i hovedstaden Pyongyang.
Tisunder af kyllinger er enten døde af sygdommen
eller er blevet aflivet som led i sygdomsbekæmpelse.
Den Nationale Veterinær Akutkontrolkommission har
som følge af udbruddet iværksat en landsdækkende
karantænekampagne imod fugleinfluenza. Ligeledes
er der taget skridt til at desinficere det berørte område
og begrave de døde fugle.

Cykelløb ind i DDF Korea ved grænseovergangen fra Tumen til
Onsong ses her ved et tidligere cykelarrangement.

Som noget helt nyt arrangerer et kinesisk rejsebureau
fra 2. maj 2014 cykelture over grænsen fra den
kinesiske grænseby Tumen i Jilinprovinsen ind i
Nordkorea til byen Onsong i den koreanske
Nordhamgyongprovins.

SKIBSKATASTROFE I SYDKOREA
Passagerskibet Sewol sank den 16. april 2014 i havet
ud for Sydkoreas Sydchollaprovins i det sydlige
koreanske vesthav med 476 ombordværende.
Passagererne var hovedsageligt unge studerende og
deres lærere på vej fra Inchon til øen Jeju. Det
nøjagtige antal omkomne kendes ved deadline ikke,
men det frygtes at nå op over 300. Årsagen til ulykken
kandes endnu ikke, men skyldes ifølge forlydende

Grænseovergangen fra Jian i Kina til Manpo i DDF Korea

Tidligere i april åbnede en ny fast jernbaneforbindelse
mellem Kina og DDF Korea ved grænseovergangen
fra Jian i Kinas Jilinprovins til Manpo i den
nordkoreanske
Chagangprovins.
Kinesiske
rejsebureauer arrangerer her turistrejser af denne rute
hele vejen til Pyongyang " typisk på 5-dages ture.

DDF KOREA VIL SKÆRPE FORSKNING FOR
AT OVERVINDE ENERGIKRISEN

Kwangbokgaden i Pyongyang, hvor
forsøgsbasis kommer fra solenergi.

varmeforsyningen

invasions- og angrebsøvelser i Sydkorea. Ligeledes
fandt hed det i udtalelsen, at Sikkerhedsrådet lod sig
misbruge af USA i dets bestræbelser på at isolere og
styrte det socialistiske Korea.

ØKONOMISK FREMGANG EFTER ET ÅR MED NYT
VIRKSOMHEDSLEDELSESSYSTEM I DDF KOREA

på

I bestræbelserne for at overvinde den kroniske
energikrise I DDF Korea vil landets regering forsøge at
skærpe
den
videnskabelige
forskning
i
energiudvikling. Det fremgår af en artikel i det
koreanske mindretals avis Choson Sinbo i Japan den
22. marts 2014. Ifølge Choson Sinbo skal forskere fra
DDF Koreas Nationale Videnskabernes Akademi
bidrage
til
at
reducere
kulforbruget
til
energifremstillingen ved at udvikle og implementere
brugen af biomassebrændsel i flere fabrikker i
Pyongyang.
Tidligere i marts bragte avisen også en artikel om, at
landets Centrale Varmeforsyningsinstitut er i gang med
at udvikle et mere effektivt solcellevarmeenergisystem, som allerede er installeret på forsøgsbasis i
alle huse langs Pyongyangs Kwangbokgade.
Der er I DDF Korea sat kraftig fokus på sådanne
projekter for udvikling af vedvarende energi til løsning
af landets energimangel. I sin nytårstale i år lagde
landets leder kammerat Kim Jong Un netop vægt på en
mere effektiv udnyttelse af landets naturlige
energiressourcer så som vind, geotermisk energi, sol
og især vandkraft til at overvinde nationens elmangel.

FN’S SIKKERHEDSRÅD FORDØMMER DDF
KOREA FOR MISSILTEST
FN# s sikkerhedsråd vedtog den 28. marts 2014 en
fordømmelse af, at DDF Korea i midten af marts havde
foretaget test med affyring af et antal kortdistance
missiler udover havet øst for Korea. Reaktionen herpå
fra DDF Korea kom i en udtalelse den 30. marts fra
udenrigsministeriet, der tog stærkt afstand fra rådets
indblanding i DDF Koreas forsvarsforhold. DDF
Korea fandt det rystende, uacceptabelt og ude af
proportioner, at Sikkerhedsrådet ikke havde forståelse
for DDF Koreas behov for et tilstrækkeligt effektivt
forsvar netop i en situation, hvor landet var alvorligt
truet af de igangværende amerikanske ledede

Plakat i nordkoreansk fabrik, der opfordrer arbejderne til at øge
produktionen gennem forøget engagement, ansvarlig og innovation
og Socialistisk Produktionskonkurrence! .

Den koreanske mindretalsavis i Japan Choson Sinbo
skrev den 2. april, at det nye økonomiske system i
DDF Korea med større autonomi til mange
virksomheder har givet økonomisk fremgang. I
artiklen hed det også, at nordkoreanske virksomheder
som noget nyt har fået mulighed for fravige en
overordnet national økonomisk plan og i stedet at
producere og sælge deres produkter efter eget skøn.
Dertil kommer, at de der er med i ordningen, har
mulighed for at betale ekstra bonus til de ansatte
arbejdere afhængig af virksomhedens økonomi.
Virksomheder, der har opnået gode økonomiske
resultater, har tilsvarende givet en tilsvarende
udvikling af arbejdernes entusiasme, ansvarlighed og
kreativitet. Ifølge Choson Sinbo er netop styrkelsen af
disse egenskaber hos de ansatte nøgle til en succesfuld
økonomisk ledelse og økonomisk vækst det seneste år.
I mange nordkoreanske virksomheder ses således i dag
plakater og bannere med slogans som opmuntrer til
! Socialistisk Produktionskonkurrence! .

SAGEN OM JANG SONG TAEK

Jang Song Taek

I midten af december sidste år var Nordkorea
igen en topnyhed i medierne. Denne gang på
grund af nyheden om dødsdommen over og
henrettelsen af den tidligere højtplacerede leder
Jang Song Taek. Hvad er kendsgerningerne i
denne sag?
Ved et udvidet møde i Koreas Arbejderpartis
centralkomite 8. december 2013 blev medlem af
partiets militærkommission Jang Song Taek og en
række andre personer ekskluderet af partiet grundet
beskyldning om ulovligt fraktionsmageri. Ligeledes
blev Jang samtidig anholdt for en række alvorlige
kriminelle forhold.
Jang blev anklaget for, at have saboteret landets
økonomi. Jang blev også anklaget for alvorligt
magtmisbrug, dobbeltspil og kupplaner, som var
muligt i kraft hans stilling som næstformand for Den
Nationale Forsvarskommission. Og hertil kommer
anklager om korruption og upassende dekadent livsstil
under ophold i udlandet ved at ødsle af offentlige
midler.
Den 12. december kom Jang for en militærdomstol, der
dømte ham til døden. Straffen blev eksekveret samme
dag ved skydning.
Henrettelse af en tidligere højt placeret partimedlem i
DDF Korea er meget usædvanligt. Det er ikke sket
siden 1950# erne og vidner om, at Jang har begået
forbrydelser, der satte republikkens sikkerhed på spil.
I anklageskriftet imod Jang kom det frem, at han i lang
tid havde opbygget en fraktion i Koreas Arbejderparti
og et landsdækkende netværk af personer, der havde
som mål at gribe magten i DDF Korea og styrte det
socialistiske samfundssystem. Et af anklagepunkterne
hed, at Jang for 15 år siden som en vigtig og højt
placeret i landets økonomiministerium ulovligt havde
taget kontrol over vigtige områder som overvågning af
forbruget af statslige midler på alle niveauer "
herunder også udenrigshandel alt til egen fordel.
Igennem denne post forsøgte Jang at få kontrol over
vigtige dele af den nationale økonomi med det formål,
at drive den statslige regulering af økonomien i retning
mod mere markedsøkonomi som i Kina.
Jang stod også anklaget for at have lavet en 50-årig
lejekontrakt med Kina, således at kinesiske selskaber

fik fri råderet over et større areal i den specielle
økonomiske zone Rason i Nordhamgyongprovinsen,
og at indtægt herfra gik til egen lomme. Til sine
medsammensvorne
påstod
Jang,
at
de
sammenskrabede midler skulle bruges til hans plan om
! genrejsning! af DDF Korea.
Jang havde ifølge anklageskriftet også været i stand til
at sælge ædelmetaller og andre råstoffer fra landets
undergrund til udlandet og lede indtægter herfra til
egen privat konti.
Endelig stod Jang anklaget for i flere år systematisk at
have forsøgt at destabilisere samfundssystemet i DDF
Korea med det formål selv at overtage statsmagten og
magten i Koreas Arbejderparti ud fra en
! tålmodighedsstrategi, som netop falder i tråd med en
tilsvarende strategi hos USA og Sydkoreas
magthavere, og fra hvem han forventede anerkendelse.
Efterforskningen af sagen begyndt allerede i 2012.
Jang tilhørte kredsen af kammerat Kim Jong Un# s
nærmeste rådgivere og kunne således let misbruge sin
stilling til egen fordel, idet omgivelserne opfattende
ham for troværdig og tæt på landets leder.
Jang blev medlem af Den Øverste Folkeforsamling i
1986. I 1992 blev han valgt ind i Koreas Arbejderpartis
Centralkomite, og i 1995 blev han valgt som
vicedirektør for partiets organisationsafdeling. I 2005
blev han indenrigsminister med ansvar for politi,
indenrigssikkerhedstjeneste og juridiske institutioner.
Senere i 2009 blev han forfremmet til en nøglepost
som medlem af og senere næstformand for Den
Nationale Forsvarskommission, hvor republikkens
leder er formand.
Henrettelsen af Jang gav anledning til en storm i de
vestlige medier verden over " herunder også fra lande
som USA m.fl., der stadig eksekverer dødsstraf.
Samme dag Jang blev henrettet angreb USA et
bryllupsselskab i Pakistan med et dronefly og dræbte
17 uskyldige mennesker i et forsøg på at henrette en
mistænkt terrorrist. Her var ingen mediestorm.
Anders Kristensen.

VI ER IMOD DØDSTRAF
Venskabsforeningen Danmark - DDF Koreas
bestyrelse vedtog på et bestyrelsesmøde den 28.
januar 2014 følgende:
I anledning af nyheden om dødsdommen over Jang
Song Taek skal bestyrelsen meddele, at den ikke kan
støtte eksistensen og anvendelsen af dødsstraf. Men
uanset at dødsstraf er en mulig sanktion i DDF Korea
(hvilket desværre også er tilfældet i samtlige DDF
Koreas nabostater: Japan, Sydkorea, Kina og Rusland),
bekræfter bestyrelsen samtidig sin fortsatte vilje til at
styrke venskabet med Koreas folk på baggrund af det
universelle princip om gensidig respekt, solidaritet og
ikke-indblanding.

VINDENERGI DELEGATION FRA
NORDKOREA PÅ BESØG I THY
En gruppe på 4 grøn energi specialister fra Pyongyang
International Information Centre of New Technology
and Economy, forkortet til "PIINTEC", kom til
Nordisk Folkecenter for at modtage undervisning i
vedvarende energi i Danmark.

NY FILM OM KOREANSK
SKIBSFORLIS OPGIVES
EFTER DØDSTRUSLER FRA
HØJREGRUPPER I
SYDKOREA
Den nordkoreanske PIINTEC-delegation ses her foran Høvsøre
Teststation for store vindmøller beliggende lige nord for Nissum
Fjord.

PIINTECs delegation bestod af 3 vindingeniører og 1
oversætter og koordinator.
Deres uddannelsesprogram startede den 11. marts
2013 og sluttede den 14. juni 2013.
Choi I Su, chef vindingeniør i PIINTEC, var leder af
teamet på Nordisk Folkecenter. Han kom til Danmark
med to vindingeniører, nemlig Hong Sok PYO og Jong
In Gyo. Holdets koordinator og oversætter var Ri
Song.
Deres vigtigste opgave i Danmark var at modtage
undervisning om vindenergiteknik og den tekniske
udformning af en 150 kW vindmølle.
Udover uddannelsen på Nordisk Folkecenter tog
gruppen af de nordkoreanske specialister en studietur
til virksomheder og offshore vindmølleparker i
Danmark.
Før holdet på fire praktikanter fra Nordkorea forlod
Ydby havde de skrevet og afleveret et påskønnelses
brev til Jane Kruse, den midlertidige direktør for
Nordisk Folkecenter.
Det centrale budskab i denne skrivelse er at udtrykke
deres taknemmelighed over den varme gæstfrihed, der
var leveret af personalet på Nordisk Folkecenter.
"Vi er overbevist om det gensidige samarbejde
mellem PIINTEC og Folkecenteret vil yderligere blive
styrket i fremtiden." skrevet af Choe I Su.
Kilde: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

I marts 2010 brækkede den sydkoreanske korvet
Cheonan i to stykker nær nordkoreansk farvand, og 46
soldater omkom. En international amerikansk leder
undersøgelsesgruppe konkluderede dengang, at
krigsskibet blev sænket af en torpedo fra en
nordkoreansk ubåd. Dette benægtede Nordkorea på det
kraftigste.
Men en ny sydkoreansk dokumentarfilm, Projekt
Cheonan, tilbyder nu andre forklaringer på forliset.
Måske blev skibet ramt af noget andet eller det stødte
på et rev.
Dokumentarfilmen fik dog ikke lang levetid.
Biografkæden Megabox opgav at vise filmen efter
dødstrusler fra anonyme højregrupper i Sydkorea.
Mange sydkoreanere er meget utilfredse med, at de
derved nægtes adgang til at se den kritiske film, og der
er iværksat en boycotkampagne imod Megabox over
beslutningen om at droppe filmen.
Kilde: Udvikling nr. 3 " 2013.
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INTERNATIONAL SOLIDARITET

Den 11. november 2013 vedtog 33 partier på det
15. Internationale møde for kommunistiske og
arbejderpartier afholdt i Lissabon en fælles appel
om Korea med denne titel:

Lad os yde en positiv støtte og
opmuntring til Koreas Arbejderparti
og det koreanske folks energiske
march ad uafhængighedens og
socialismens vej
Koreas Arbejderparti og det koreanske folk kæmper
energisk for at styrke landets økonomi og forbedre
befolkningens levestandard samtidig med, at de
bevæger sig sejrigt ad socialismens vej under klog
ledelse af kammerat Kim Jong Un " partiets og statens
øverste leder.
Intet er mere værdifuldt end stabilitet og en fredelig
udvikling for det koreanske folk og Koreas
Arbejderparti, som er I fuld gang med at nå målet om
at opbygge en økonomisk stærk nation og forbedre
befolkningens levefod.
Det standpunkt og den vedvarende indsats fra Koreas
Arbejderparti og Den Demokratiske Folkerepublik
Koreas regering om at fjerne spændingen på den
koreanske halvø med fredelige midler og gennem
dialog og forhandling og samtidig aktivt at bidrage til
regional fred og sikkerhed står overfor alvorlige
udfordringer fra fjendtlige kræfter.
USA fortsætter sin militære strategi om at kontrollere
hele Nordøstasien gennem fodfæstet på den koreanske
halvø, og USA ser DDF Korea som et primært mål for
et kommende atombevæbnet angreb. Det ses ved
iscenesættelse af tilbagevendende krigsøvelser i og
omkring Korea med omfattende troppestyrker udstyret
med atomvåben og andet avanceret militært udstyr, der
konstant skærper konfrontationen og spændingen i
regionen.
Denne tilbagevendende proces skaber en stedse mere
ond cirkel af optrapning af situationen på den
koreanske halvø skyldes alene USA# s fjendtlige politik
overfor DDF Korea.
Koreas Arbejderpartis og det koreanske folks modige
march fremad kæmpende ad uafhængighedens og

socialismens
vej
konfronteret
med
USA# s
forbryderiske forsøg på at kvæle DDF Korea udgør en
kilde til fortrøstning og opmuntring til progressive folk
og kommunistiske og arbejderpartier verden over I
deres modstand imod imperialistisk aggression og krig
og deres kamp for socialismen og uafhængighed.
At støtte og opmuntre det koreanske folk midt i dets
retfærdige kamp for uafhængighed og modstand imod
imperialisme og i at modstå USA# s fjendtlige politik
overfor DDF Korea er en ophøjet pligt, der påhviler
fredselskende folk og progressive politiske partier som
led stræben efter at opnå uafhængighed og global fred
og stabilitet.
Idet vi kategorisk fordømmer USA og deres allieredes
afskyelige forsøg på at isolere og styrte den koreanske
socialisme retter vi en appel til alle progressive
politiske partier og fredselskende folk verden over til
at gå med I kampen for at modstå og forpurre
imperialismen og derved opnå og forsvare Koreas
uafhængighed.
Vi vil styrke vores positive støtte til Koreas
Arbejderparti og det koreanske folk, der fører en
energisk kamp for at opnå fred og stabilitet på den
koreanske halvø og for økonomisk opbygning og for
forbedring af befolkningens levestandard under klogt
ledelse af den respekterede kammerat Kim Jong Un,
og vi opfordrer oprigtigt alle kommunistiske og
arbejderpartier verden over til at deltage i støtten og
opmuntringen til det koreanske folks retfærdige kamp.
Følgende 33 partier tilsluttede sig den fælles appel "
heriblandt DKP og KPID fra Danmark:
PADS, Algeriet, Australiens Kommunistiske Parti,
Brasiliens Kommunistiske Parti, Kommunistisk Parti,
Brasilien, Bulgariens Kommunistiske Parti, Cubas
Kommunistisk Parti, AKEL, Cypern, Bøhmens og
Mæhrens
Kommunistiske
Parti,
Danmarks
Kommunistiske Parti, Kommunistisk Parti i Danmark,
Tysklands Kommunistiske Parti, Guadalupiens
Kommunistiske Parti, Folkets Progressive Parti,
Guyana, Indiens Kommunistiske Parti, Irlands
Arbejderparti, Italiens kommunistiske Parti, Laos
Folkets Progressive Parti, Mexicos Kommunistiske
Parti, Nederlandenes Nye Kommunistiske Parti,
Folkets Parti, Panama, Pakistans Kommunistiske
Parti, Portugals Kommunistiske Parti, Den Russiske
Føderations Kommunistiske Parti, Sovjetunionens
Kommunistiske Parti, Det Russiske Kommunistiske
Arbejderparti, Unionen af Kommunistiske Partier
CPSU, Rusland, Sydafrikas Kommunistiske Parti, Det
Catalonske
Kommunisters
Parti,
Folkets
Kommunistiske Parti, Spanien, Syriens Kommunistiske
Parti,
Tadsjikistans
Kommunistiske
Parti,

Uruguays Kommunistiske Parti og Ukraines
Kommunistiske Parti.

AMERIKANSK EKS-JUSTITSMINISTER
RAMSEY CLARK PÅ BESØG I KOREA:

BEKÆMP USA’S
AGGRESSIONSKRIGE
USA! s tidligere justitsminister Ramsey
Clark besøgte DDF Korea i juli 2013 i
forbindelse med markeringen af 60årsdagen
for
afslutningen
af
Koreakrigen. Her holdt Ramsey Clark
denne tale i byen Sinchon, der blev hårdt
ramt af USA! s krigsforbrydelser og
folkemord imod Koreas folk.
Hvor er det dejligt at se jer for mine øjne. Under min
anden rejse hertil vil jeg takke det heroiske folk i dette
store land for den modstand det øvede imod den
aggressionskrig, som blev ført af mit land Amerikas
Forenede Stater.
Ved at sejre over USA forsvarede I verdensfreden. I
stoppede og afsluttede en aggressionskrig, og I
forhindrede USA i at besætte hele Korea frem til fælles
grænse til Kina og Rusland, hvilket ville have skapt
mange alvorlige problemer.
Verden kom til indse hvilken høj pris I betalte og
anerkender jer herfor. Selv opslagsværket Britannica,
vort vigtigste opslagsværk for minformation, oplyser at
4½ millioner koreanere blev dræbt som direkte følge af
USA# s væbnede aggression i de tre år 1950-1953. Krig
er altid et helvede.
Vi står med en farlig fremtid foran os. Det er tvingende
nødvendigt, at vi erkender at alt liv på denne dejlige
planet kan udslettes med de våben, der allerede findes i
dag.
Sidste år vidnede jeg i en retssag i USA i en sag, hvor
den amerikanske regering havde slæbt en fredsaktivist
i retten. Det handlede om de atombevæbnede Trident
u-både i Stillehavet, hvor modige amerikanere havde
trængt ind i en flådebase i Pudget Sound i delstaten
Washington. Beviserne, som fredsaktivisterne havde
fundet afslørede, at den amerikanske stillehavsflåde

stedse har mindst 8 atombevæbnede kampklare u-både
sejlende neddykket. De er samlet bevæbnet med mere
end 400 atomsprænghoveder og raketter. Hovedparten
af disse sprænghoveder er mellem 10 og 20 gange så
kraftige som atombomben over Hiroshima, og det skal
så ganges med 400.
Vi må og skal afslutte atomkapløbet og fjerne alle
atomvåben fra jordens overflade. Vi må mobilisere
støtte fra alle fredselskende mennesker verden over
som jer " det koreanske folk " for at bekæmpe USA# s
og dets allieredes aggressionskrige. Krige som begår
overgreb på folk i Irak, Afghanistan, Libyen og et
halvt dusin andre lande, mens endnu flere udsættes for
trusler om krig.
Jeg ved, at I af mange venner verden over bliver
beundret og respekteres for hvad I har udrettet. Vi må
stå sammen i den fremtidige kamp.
Mange tak.

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
Hilsen:
KÆRE KARSTEN
DU ØNSKES RIGTIG GOD BEDRING OG EN GOD
OG RØD 1. MAJ. VI HÅBER SNART AT SE DIG I
FULDE OMDREJNINGER EFTER GENOPTRÆNING.
Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

SPORT

DET KOREANSKE FODBOLDEVENTYR
FORTSÆTTER

JUNIORVÆGTLØFTERE FRA DDF
KOREA HØSTER GULD
DDF Koreas junior vægtløfterteam kom den 12. marts
2014 hjem fra Asiens Ungdomsmesterskab i
vægtløftning i Thailand. Med sig havde de ikke mindre
end 9 guldmedaljer, 10 sølvmedaljer og 7 af bronze.

INTERNATIONALT MARATONLØB I
PYONGYANG

DDF Koreas kvindefodboldlandshold imponerer på 4-nationers
turneringen i februar 2014 i Chongqing.

DDF
Koreas
imponerende
resultatrække
i
kvindefodbold
fortsætter
ufortrødent.
Det
nordkoreanske kvindelandshold er et fast element i top
10 på verdensranglisten, hvor de for tiden ligger
nummer 9 (Danmark ligger nummer 13). I februar
sluttede de nordkoreanske kvinder som nummer to i en
stærkt besat 4-nationers turnering i Chongqing i Kina
foran Mexico og New Zealand, kun overgået af
værtsnationen. Siden har DDF Koreas kvindelandshold
vundet træningskampe over Rusland, Østrig og
Portugal.
Også de helt unge kvinder på U17-landsholdet har
imponeret og deltaget ved U17-VM i Costa Rica i
marts. Her blev det bl.a. til et flot uafgjort 1-1-resultat
mod Canada og en imponerende 4-3-sejr over
Tyskland, der efter ½ time ellers stadig førte 3-0 mod
koreanerne. DDF Koreas topscorer i turneringen blev
Hyang Sim Sung med to mål. Med en tredjeplads i
puljen var der dog desværre ikke avancement til
kvartfinalerne i denne omgang.
Til sommer har DDF Koreas U20-kvindelandshold dog
muligheden for at gøre det endnu bedre efter
kvalifikationen til U20-VM i Canada i august. Her er
man havnet i pulje med Finland, Ghana og
kvindefodboldstormagten og værtsnationen Canada.
DDF Koreas indledende kampprogram er som følger:
Den 5. august kl. 17.00 mod Finland i Toronto, 8.
august kl. 17.00 mod Ghana i Toronto og endelig 12.
august kl. 19.00 mod Canada i Montreal (lokal tid).
Henning Jakobsen

Internationalt maratonløb i Pyongyangs gader

Pyongyang lagde den 13. april 2014 sine smukke gader
til et internationalt maratonløb med deltagere fra i alt
27 lande. I løbet deltog både amatører og
professionelle. Langs ruten sås mange tilskuere, som
heppede på de løbende. Flere hornorkestrer langs
løbsruten sørgede også for musik til både deltagere og
tilskuere.
I kvindernes løb blev 1. og 2. pladsen vundet af Kim
Hye Gyong og Kim Hye Song, som er tvillinger. Tiden
var 2.27.04 og et par sekunder mere til 2. pladsen.
Flere af de udenlandske deltagere roste løbets
arrangører og udtrykte, at de ville komme igen næste
år.
Løbsruten gik forbi flere af de smukke monumenter i
Pyongyang, så løberne blev ud over gennemførelse af
selve løbet også budt på en meget seværdig tur gennem
byen.
Ulrich Larsen

DDF
KOREA
VINDER
ASIENSMESTERSKAB

TEAKWON-

KCNA meddelte den 27. april, at DDF Korea April 2014
havde fået ikke mindre end 25 guldmedaljer og 4
sølvmedaljer og der med vundet det 7. Asiatiske
Tedakwondomesterskab i Nepal. På fotoet ses Pak Mi
Hyang, der var blandt de kvindelige koreanske
medaljevindere. 20 lande deltog i mesterskabet.

UDTALELSER
USA UDVISER IGEN AGGRESSIVITET OG
UANSVARLIGHED I KOREA
USA# s og Sydkoreas regering har åbenbart intet lært af den
meget alvorlige og krigstruende krise i foråret 2013 på den
koreanske halvø.
De gør det igen. De forsøger igen at iværksætte en alvorlig
krise i Korea. Siden den 19. august har meget store militære
styrker i Sydkorea afholdt den 100 % amerikansk ledede og
amerikansk initierede angrebs-krigsøvelse Ulji Freedom
Guardian. I krigsøvelsen deltager ca. 30.000 amerikanske
soldater og dobbelt så mange sydkoreanske. Hertil kommer
styrker fra en række af USA# s nærmeste allierede så som
Danmark, Australien, Canada, Frankrig, New Zealand,
Norge og Storbritannien. Danmark er med i øvelsen med et
antal officerer. Krigsøvelsen Ulji Freedom Guardian er
planlagt til at forløbe i resten af august måned.
Krigsøvelsen skal åbenlyst indøve en invasion af og
! regimeskifte! i Den Demokratiske Folkerepublik Korea i
Nord, og der indgår indøvning i brug af atomvåben og andre
masseødelæggelsesvåben. Krigsøvelsen finder sted netop
som Nord-Syd dialogen i Korea skrøbeligt er ved at blive
genoptaget. Det gælder f.eks. den nye aftale om
genåbningen af Kaesong Industrizonen og de igangværende
Nord-Syd
Røde
Kors
forhandlinger
om
familiesammenføringer.
Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske
Folkerepublik Korea finder, at krigsøvelsen Ulji Freedom
Guardian er udtryk for en dyb uansvarlig og aggressiv
udfordring af den skrøbelige situation på den koreanske
halvø " en situation, der efter forårets meget alvorlige krise
var på vej til en forsigtig stabilisering og nord-syd dialog.
Det er Obamaregeringen, som den øverst ansvarlig, åbenbart
parat til kaste over bord til fordel for en ny alvorlig
Koreakrise.
Vi tager på det skarpeste afstand fra Ulji Freedom Guardian
krigsøvelsen og kræver den stoppet omgående. Hvis
afspænding " herunder atomafrustning - og dialog i Korea
skal lykkes, så må de store aggressive amerikansksydkoreanske krigsøvelser ophøre i Korea. Ulji Freedom
Guardian er kun egnet til at dreje udviklingen i Korea i den
gale retning. USA# s regering må i stedet tage imod DDF
Koreas forslag fra juni 2013 om en bilateral nordkoreanskamerikansk dialog på højt plan.
Vi kræver ligeledes, at den danske regering bidrager til
afspænding og dialogen i Korea ved at trække de danske
officerer hjem.
VENSKABSFORENINGEN DANMARK - DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
København, den 24. august 2013

STOP FORFØLGELSEN AF DEN SYDKOREANSKE
OPPOSITION
Den konservative sydkoreanske regering fortsætter med
politisk forfølgelse af landets opposition. Senest har det
sydkoreanske justitsministerium i slutningen af oktober
nedsat et team, der skal udarbejde ! foranstaltninger! imod
partier og organisationer, der mistænkes for at være
! forfatningsmodstandere! . Man har i den forbindelse
allerede iværksat en farce af en ! juridisk undersøgelse!
imod det Det Forenede Progressive Parti ved at slæbe
partiets ledere for forfatningsdomstolen i Seoul, og ved at
foretage ransagninger af partiets kontorer. I september i år
blev et af partiets parlamentsmedlemmer anholdt sigtet for at
stå i forbindelse med Nordkorea. I Sydkorea betragtes selv
en positiv udtalelse om forhold i Nordkorea for værende
kriminelt.
Det konservative regeringsparti Saenuri kræver Det
Forenede Progressive Parti opløst under henvisning til, at
partiet er fjender af det sydkoreanske liberale demokrati, og
at partiet har forbindelser til Nordkorea. Ligeledes at det har
et
! kamufleret
nordkoreansk
partiprogram! .
Regeringspartiet går endda så vidt som at påstår, at
oppositionspartiet også besidder ! nordkoreansk inspirerede
oprørsplaner.!
På samme måde forfølger de sydkoreanske myndigheder
også det Koreanske Lærerfagforbund, der er blevet beskyldt
for at være ! nordkoreanske lakajer! og ! indre fjender! . Og
man er i gang med at forbyde og lukke den progressive
internetavis Jaju Minbo med samme begrundelse.
Formålet med den sydkoreanske regerings forfølgelse af
oppositionen er uden tvivl et forsøg på at stække de
progressive kræfter i Sydkorea. De kræfter, der kæmper for
demokrati, reformer og genforening gennem en fredelig
dialog med Nordkorea. Situationen bringer årene med
militærdiktatur i Sydkorea i tydelig erindring.
Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske
Folkerepublik Korea tager på det skarpeste afstand fra den
stigende undertrykkelse af den sydkoreanske opposition. Vi
forlanger, at den sydkoreanske regering omgående stopper
forfølgelsen og kriminaliseringen af politiske partier og
faglige organisationer, der helt legalt og fredeligt har deres
virke indenfor rammerne af det såkaldte ! liberale
demokrati! . Vi kræver også, at den danske regering, der har
et tæt forhold til styret i Seoul, lægger pres på den
sydkoreanske regering for at stoppe forfølgelsen af den
demokratiske opposition i landet.
VENSKABSFORENINGEN DANMARK " DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
København, den 2. november 2013

USA SKAL STOPPE TRUSLERNE IMOD DDF KOREA
OG DELTAGE I 6-PARTSFORHANDLINGER OM
ATOMAFRUSTNING I KOREA
Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske
Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige
generalforsamling og vedtaget følgende udtalelse:
USA er for tiden i gang med en diplomatisk offensiv overfor
landene omkring den koreanske halvø for at opnå støtte til
deres Koreapolitik. I den offensiv forlanger USA, at de
fastkørte 6-parts forhandlinger om atomafrustning i Korea
skal genoptages under forhåndsbetingelser, som USA# s
regering ultimativt opstiller. Disse forhåndsbetingelser går
ud på, at DDF Korea ensidigt skal afmontere sit
atomforsvar. Dette sker samtidig med, at USA fører en
verdensomspændende anti-DDF Korea hetzkampagne og
foretager aggressive invasions-krigsøvelser i Sydkorea vendt
imod DDF Korea.
Vi finder det er helt urimeligt at stille sådanne ultimative
forhåndsbetingelser til et forhandlingsforum, der har til
formål at fjerne alle atomvåben på den koreanske halvø i en
ånd af ligeværdighed og respekt for de deltagende parters
suverænitet.
DDF Korea har erklæret sig betingelsesløst parat til
genoptagelse af 6-partsforhandlingerne - selvfølgelig under
forudsætning at, at de øvrige parter ikke stiller urimelige
forhåndsbetingelser overfor DDF Korea, som USA gør.
DDF Korea vil gerne deltage i genoptagelse af 6partsforhandlingerne i den ånd dette forhandlingsforum er
skabt til for 10 år siden.
Vi finder, at DDF Koreas synspunkt er realistisk og rimeligt.
USA må stoppe truslerne imod DDF Korea og holde op med
at blokere for genoptagelse af 6-partsforhandlinger. Vi
støtter varmt en atomafrustning i hele Korea, som må ske
ved samtidige gensidige atomnedrustnings-handlinger. Og
ikke efter en dagsorden USA ensidigt dikterer.
Vi opfordrer samtidig den danske regering til at skifte kurs i
Koreapolitikken til fordel for en genoptagelse af 6partsforhandlinger under betingelser, som ikke ensidigt er
dikteret af USA.

VENSKABSFORENINGEN DANMARK " DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
København, den 27. november 2013

STØT DDF KOREA’S FORSLAG OM DIALOG OG
ANTI-KRIGSFORANSTALTNINGER
For kort tid siden fremsatte myndighederne i Den
Demokratiske Folkerepublik Korea et 3-punkts forslag om
genoptagelse af Nord-Syd dialogen og krigsforebyggende
foranstaltninger i Korea. Forslaget var stilet til den
sydkoreanske regering samt alle sydkoreanske politiske
partier.
Forslaget
kom
fra
Den
Nationale
Forsvarskommission og indeholder i korthed disse tre
punkter:
1. Gensidigt stop for provokationer og krænkende
bagvaskelser mellem Nord og Syd i Korea med
ikrafttrædelse dagen før det forestående Lunar nytår
(Hestens år) den 30. januar 2014.
2. Betingelsesløst Nord-Syd stop for alle krigsøvelser og
fjendtlige handlinger rettet imod hinanden på koreansk jord
og koreanske farvande. Det gælder også de forestående
årlige amerikansk-ledede fælles krigsøvelser Key Resolve
og Foal Eagle, der sidste år bragte situationen på
Koreahalvøen faretruende nær en ny Koreakrig.
3. Iværksættelse af gensidige praktiske skridt til at afværge
en altødelæggende atomkonflikt i Korea. Sydkorea bør i den
forbindelse afvise, at USA igen sender store mængder
atomvåben til Sydkorea og farvandene omkring.
Ifølge forslaget fra DDF Korea vil iværksættelse af de tre
punkter kunne danne et glimrende grundlag for genoptagelse
af en fredelig Nord-Syd dialog om små som store
udeståender på vejen mod forsoning, samarbejde og
udveksling.
Forslaget blev senere " den 23. januar " fulgt op med et
åbent brev til samme modtagerkreds i Sydkorea. Heri rykker
Den Nationale Forsvarskommission i DDF Korea for et
positivt svar fra Sydkoreas regering under indtryk af, at
datoen for forslagets ikrafttræden nærmer sig. DDF Korea
appellerer igen til, at der skabes et grundlag for genoptagelse
af Nord-Syd dialog og foranstaltninger for at afværge
konfrontation og krig i Korea.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udtrykker sin
fulde støtte til det nye initiativ fra DDF Korea. Desværre har
Sydkoreas myndigheder indtil videre ignoreret den
fremstrakte hånd fra det nordlige Korea.
Vi appellerer derfor til, at Sydkoreas regering omgående
tager positivt imod det yderst rimelige udspil fra DDF Korea
og dermed griber chancen for at ændre den tilspidsende
konflikt i Korea.
Danmark har fast stationeret militært personale i Sydkorea,
og den danske regering har et meget tæt forhold til den
konservative sydkoreanske regering. I den sammenhæng
finder vi det meget relevant også at opfordre den danske
regering til at tilskynde Sydkorea til at gribe chancen for at
komme ud af det koreanske dødvande.
VENSKABSFORENINGEN DANMARK " DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
København, den 26. januar 2014

REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DDF KOREA
DEN 27. NOVEMBER 2013
Formand Anders Kristensen bød velkommen til
generalforsamlingen og sagde indledningsvis, at aktivt
medlem siden foreningens start i 1968 Kuno
Malinowski den 11. november 2013 er afgået ved
døden 83 år gammel. Generalforsamlingen holdt et
minuts stilhed i mindet om Kuno.
1. Valg af dirigent og referent:
Johnny Mortensen blev valgt som dirigent og Jan
Wørmer og Ulla Nørgaard Pedersen som referenter.
2. Bestyrelsens beretning:
Formand Anders Kristensen aflagde på vegne af
bestyrelsen beretning.
Han indledte beretningen med at konstatere, at det
forløbne år igen havde bragt Korea på forsiderne i
verdensmedierne. De største begivenheder i året har
været den voldsomme og farlige krise mellem DDF
Korea og USA i foråret, det positive statusresultat efter
kammerat Kim Jong Un# s første to år i ledelsen samt
markeringen af 60-året DDF Koreas sejr i
Koreakrigen.
Formanden konstaterede, at der nu fortsat er
økonomisk fremgang og stabilitet i DDF Korea under
den nye leder kammerat Kim Jong Un. Det til trods for
årtier med vestlig USA-ledet straffepolitik, blokade,
FN-sanktioner og fortsatte krigstrusler. Kim Jong Un
udviser en helt ny lederstil end tidligere set. Han
holder offentlige taler direkte til folket og opsætter
konkrete mål, som regeringen og Koreas Arbejderparti
får ansvaret for nås bl.a. for opnåelse af bedre
levestandard for befolkningen. Bl.a. taler han om en
landbrugsrevolution og behov for større it-opgradering.
Hver 10. nordkoreaner har i dag mobiltelefon. Selv
Verdensbankens WGI-skala har opgraderet DDF
Korea politisk stabilitetsmæssigt. DDF Korea har
allerede leveret en stigende vækst i 2012 på 1,3% og
for fødevarer mellem 3-12%. Kim Jong Un har ved
flere lejligheder også vist sig at være meget optaget af
miljøspørgsmål og bæredygtig produktion, hvilket
falder godt i tråd med Juche ideen. Senest er ny lov om
vedvarende energi vedtaget i september 2013, der
sætter dette i systematiske rammer og standarder.
Kim Jong Un og KAP holder dog fast i og Songun,
men accepterer mindre privat marked samt flere
økonomiske frizoner langs grænsen til Kina som f.eks.
Hwanggumpyong-do og Wihwa-do og Rasan samt
genåbning af Kaesong og Kumgang Tourist zonen. 14
nye zoner er planlagt.

Byungjin-strategien.
Koreas Arbejderparti Centralkomite afholdt den 31.
marts 2013 et historisk plenarmøde, hvor kammerat
Kim Jong Un i en tale lancerede en ny strategi "
Byungjinstrategien om samtidig væsentlig styrkelse af
den økonomiske opbygning og styrkelse af
atomforsvaret. I sin historiske tale på mødet sagde Kim

Jong Un bl.a., at fjenden holder øje med enhver chance
for at løbe DDF Korea over enden. Derfor er det
nødvendigt at styrke Songun på alle områder. USA
tvinger os ud i et våbenkapløb fortsat efter 60 år med
kold krig. Samtidig understregede Kim at DDF Korea
ikke skal atomoprustes mere end situationen kræver
det, men så man kam matche USA# s trussel og udgøre
et tilstrækkeligt afskrækkelsesvåben. DDF Koreas
principielle synspunkt til denne sag er senest
offentliggjort i dag i en udtalelse fra KCNA fra DDF
Koreas regering: ! DDF Korea står uændret fast på sit
mål om en total atomvåbenfri Koreahalvø, men vi vil
fortsætte afskrækkelsesforsvar så længe USA
vedbliver med at optrappe atomtruslen imod os.!
I 31. marts-talen sagde Kim Jong Un også om den
økonomiske opbygning, at den skal sættes op i højere
hastighed
med
mål
om
forbedring
af
energiproduktionen, udbygning af transport og
jernbanesektoren, metalindustrien, landbruget skal
moderniseres og fødevareproduktionen forøges,
letindustrien skal prioriteres for højnelse af
levestandarden, turismen skal have et boost med bl.a
projekter i Chilbobjergene og i Wonsan, flere specielle
økonomiske zoner skal etableres, industrien skal CNCifiseres og robotindustrien skal fremmes.
Nord-Syd forholdet:
Nord-Syd dialog kom skævt i gang i juni 13. Kaesong
Industrizonen er nu genåbnet under fælles ledelse.
DDF Korea forholdt sig tavs ved den seneste USASydkorea krigsøvelse Ulji Freedom Guardian i august
13 (igen med 6 danske officerer). DDF Korea viser på
alle måder god vilje til genåbning af dialog med
Sydkorea. Dog er nord-syd familiesammenføringer er
senest gået i vasken på grund af Sydkoreas skærpelse
af den krænkende tone overfor DDF Korea i august 13,
og på samme måde er forhandlinger om genåbning af
sydkoreanske turistrejser til Kumgang aflyst i oktober
13.
Sydkoreas præsident Park har for nylig fremsat forslag
om skabelse af en gradvis Nord-Syd tillidsskabende
foranstaltninger " og en fredspark i DMZ. Alt lyder
sukkersødt, men ord som ! regime change! indgår i
sådanne forslag og afslører, at man Sydkorea reelt ikke
er åben for en ligeværdig Nord-Syd dialog.
Både Kina, Rusland og DDF Korea har erklæret sig
parate til at vende tilbage til 6-partsforhandlingerne i
Beijing, mens USA, Sydkorea og Japan har fremsat
enslydende og for DDF Korea uspiselige
forhåndsbetingelser.
DDF Korea-USA- Japan:
Videre sagde formanden, at foråret 2013som det er alle
bekendt var præget af aggressive imperialistiske
krigsøvelser Foal Eagle og Key Resolve som
optrappede konflikten i Korea og hvor Danmark også
deltog med flere officerer. Og hvor NATO også bidrog
til at puste til ilden ved generalsekretær Fog
Rasmussens besøg i Sydkorea i april. Disse
krigsøvelser har åbenlyst skiftet status fra forsvar til
pre-emptive war med detaljerede invasionsplaner for
regime skifte. Med bl.a. brug af B-2 Stealth bombefly

fløjet direkte fra USA med 30.000 tons
undergrundsbomber og B52 med atomvåben. Brug af
flere hangarskibe. Samtidig svarede DDF Korea igen
for at gøre sig klar til at besvare USA atomafpresning
nådesløst. Det skete bl.a. meget skarpe protester, der
blev hørt verden over og ved genopstartning af
uraniumproduktionen i Yongbyon.
DDF Koreas kraftige reaktioner på optrapningen er
forståelige, idet krigsøvelserne kunne være optakten til
en ny Koreakrig. Er set før i historien. USA har blod
på tanden efter at have fået 2 resolutioner igennem i
FN Sikkerhedsråd i 2013 og som unipolar
imperialistisk supermagt med mulighed for at udvide
sin dominans med 125.000 km2 til inddæmning af
Kina og Rusland samt med mulig adgang til råstoffer i
Nordkoreas bjerge.
Det er ikke DDF Korea der afholder krigsøvelser tæt
op ad USA# s grænser. Den nordkoreanske retorik er
ikke ny " bort set ! pre-emtive nuclear attack! . Alt det
gylle de har fået smidt i hoved smider de tilbage og
giver således tilbage med samme mønt " man kan så
diskutere om er ubetinget klogt. Formanden vurderede,
at koden i den voldsomme retorik var udtryk for
nødråb til verden for at synliggøre hvor hunde bange i
DDF Korea er for at miste alle landvindinger og
opleve en ny grusom Koreakrig. DDF Korea står
overfor enorm imperialistisk militærmagt med mange
invasionserfaringer. Man må jo i hvert fald sige, at det
lykkedes jo DDF Korea at råbe verdenspressen op "
hvilket ellers normalt er svært under lignende kriser i
Korea.
Til spørgsmålet om raketopsendelser, så fandt
formanden
ikke
opsendelsen
af
vejrobservationssatellitten Kwangmyongsong 3-2 på
en Unha-3 raket i december 2012 som udtryk for en
aggressiv handling. Raketten var ubevæbnet og havde
kun fredelige formål. Alle lande har ret til opsendelse
af satellitter i rummet, som allerede 22 lande i dag gør.
Hvorfor skal Nordkorea have negativ særbehandler
her? I januar 2013 opsendte Sydkorea også en satellit
med en raket af tilsvarende volumen som Nordkoreas,
uden at det gav anledning til international kritik eller
særlig meget presseomtale. Der er siden 1945 foretaget
ca. 2000 atomprøvesprængninger og ca. 9000
satellitter er sendt op i rummet Og hvad angår
Nordkoreas afprøvning af missiler må det være ethvert
lands ret at teste sine konventionelle våben.
USA afviser stadig, at forhandle fredsaftale med
Nordkorea. Man har aldrig anerkendt Nordkoreas ret
til at eksistere, og de forsøger med al magt at presse
landet til kollaps. Og hver gang forholdet mellem
Nord- og Sydkorea har været i bedring og forsoning
har været på vej på ligeværdigt grundlang, så har USA
lagt gift for denne proces for at fastholde splittelsen i
Korea og for at opretholde en begrundelse for deres
enorme oprustning og troppetilstedeværelse i Sydkorea
og Østasien. Derfor er våbenhvileaftale reelt værdiløs i
dag.
Der kom den 18. april 2013 nye toner fra Pyongyang,
hvor regeringen udsendte en erklæring med forslag om

genoptagelse af dialog med USA og Sydkorea, hvis
fire rimelige betingelser kan opfyldes: 1. Ophævelse af
Sikkerhedsrådets sanktioner imod Nordkorea. 2. Stop
for de igangværende krigsøvelser og for gentagelse af
lignende krigsscenarier i fremtiden. 3. Stop for
udbredelse af løgne om Nordkorea så som, at landet
stod bag sænkningen af Cheonan-korvetten i 2010 og
bag hackerangrebet i Sydkorea i marts 2013 og
lignende ondsindede løgne. 4. At der igangsættes en
proces for atomafrustning i hele Korea.
Interessant nok blev forslaget ikke bakket op af
USA# s og Sydkoreas regeringer, men af ex-præsident
Jimmy Carter, der har besøgt Nordkorea som
fredsmægler 2 gange. Han sagde på en forelæsning i
Easton den 22. april 2013, at han havde opfordret
udenrigsminister John Kerry til at skifte kurs. Han
opfordrede USA til at gå i dialog med Kim Jong Unadministrationen i Nordkorea som den eneste farbare
vej ud af konflikten. En dialog med det formål at opnå
en fredsaftale, som Nordkorea seriøst ønsker sig samt
en ophævelse af over 60 års økonomisk blokade, så
Nordkorea, som alle andre, kan handle med andre
lande på lige vilkår og leve med fredelig sameksistens
med USA m.fl.
Og senere i den 16. juni 2013 har DDF Korea foreslået
USA# s bilaterale samtaler på højt niveau uden
forhåndsbetingelser. Dette forslag har USA afvist med
den begrundelse, at de vil stille betingelser om ensidig
nordkoreansk atomafrustning.
Formanden fandt, at vi på denne måde igen er tilbage
til Bush CVID-politik og meget langt fra 6prtasforhandlingernes fælleserklæringer fra 19.
september 2005 og 13. februar 2007. Koret af vestlige
ledere, der råber op om atomafrustning af DDF Korea
har i virkeligheden en skjult dagsorden eller
ønsketænkning om man vil regimeskifte i DDF Korea
og en Tysklandsløsning. USA og Sydkorea har den 16.
juni 2009 givet hinanden håndslag på i Aftale om
strategiske visioner om Koreas fremtid og forholdet
USA-ROK, at en genforening i Korea kun kan finde
sted på basis af et liberalt demokrati med en åben
økonomi. Det ved vi jo nok hvad betyder, sagde
formanden.
Desværre ikke er der aktuelt ingen tegn på bedring af
situationen i Korea. USA afholder aktuelt (oktober 13)
krigsøvelse med Japan og Sydkorea i farvandene ud
for Korea rettet mod DDF Korea med deltagelse af den
moderniserede kraftigt atombevæbnede George
Washington og igen i november Max Thunder
krigsøvelsen. USA og Sydkorea har udviklet en ny
strategi med trusler imod DDF Korea under
betegnelsen ! tailored deterrence strategy! = WMDvåben.
DDF Korea har kritiseret dette kraftigt, dog uden at
bruge den voldsomme og truende retorik fra foråret.
DDF Korea er parat til at genåbne 6partsforhandlingerne
i
Beijing
uden
forhåndsbetingelser. Det er USA der blokerer for
genåbning, da de stiller urimelige forhåndsbetingelser.
USA forsøger at presse Kina til ændring i deres

Koreapolitik. En amerikansk regeringsudsending sagde
i Beijing i nov. 13, at USA er ved at udarbejde en ny
Koreastrategivæk fra ! tålmodighedsstrategien! og
! ignoreringsstrategi! til en mere insisterende strategi
overfor DDF Korea.
DDF Korea internationalt:
Selvom massivt fordømmes af vestlige ledere inkl. den
danske statsminister orkestreret af USA, så har DDF
Korea også succes på den diplomatiske front, som de
mesterligt håndterer. DDF Korea har bla. Været
repræsenteret på den økonomiske scene med deltagelse
i investmøder i Kina, Malaysia, Canada, USA, Indien
m.fl. for etablering af økonomiske zoner i DDFK.
Samhandlen med Kina, Rusland og Mongoliet er steget
betydeligt. Fra Kina tidligere primært import af olie,
fødevarer og kunstgødning. Nu mindre af disse og
bredere varegrupper. En ny højbro til ca. 2 mia kr.
mellem Sinuiju og Dandong åbnes til juli 2014.
DDF Korea og Cuba har etableret et tættere militært
samarbejde, hvilket et højtstående besøg i Havana i juli
13 bevidnede.

Ny højbro under opførsel mellem DDF Korea og Kina over
Amnokfloden vidner om stærkt udvidet kinesisk-nordkoreansk
samhandel og økonomisk vækst i DDF Korea.

Koreas Arbejderparti er også med i Athennetværket at
kommunistiske og arbejderpartier, hvor man senest
deltog med en delegation i Lissabon 9-10 november
13. 33 kommunistiske partier vedtog her en appel med
støtte til Koreas Arbejderparti og det koreanske folks
kamp. Appellen er bragt her i Korea Bulletin.
Sydkorea:
Formanden fandt det skuffende, at den nytiltrådte
sydkoreanske præsident Park Geun Hye ikke kunne
indfri de tanker hun luftede under valgkampen om
dialog med nord. Hun føre nøjagtig den samme
konservative politik som forgængeren Lee og er
USA# s forlængede arm. I Sydkorea er det afsløret, at
hendes parti Saeuridang under valgkampen i december
12 var indblandet i ulovlig massiv statsstøtte til netop
Saenuripartiet, og at efterretningstjenesten førte ulovlig
NIS kampagner imod oppositionen i Demokratisk Parti
og UPP. Der foregår således en stigende
undertrykkelse af oppositionen og af fagbevægelsen i
Sydkorea. Det progressive venstreorienterede parti
UPP kaldes ! forfatningsmodstandere med forbindelse
til DDF Korea! . Aktuelt kører der en farce af en
retssag imod UPP i forfatningsretten for overtrædelse
af National Security Low (anti-kommunistisk lov).
Målet er opløsning af UPP og andre regeringskritikere.

Historier om ! nord-inspirerede oprørsplaner! lanceres.
Den
sydkoreanske
lærerfagforening
kaldes
! nordkoreanske lakajer!
o.s.v. NIS foretager
aflytninger og husundersøgelse i større og større
omfang i strid med forfatningen.
GGGI er udviklingsbranchens svar på IT-Factory
Afslutningsvis om forholdene i Sydkorea fandt
formanden det passende, at komme ind på den i
Danmark verserende GGGI-skandalen, som er kendt
via medierne med Lars Løkke Rasmussen og Christian
Friis Bach i danske hovedrolle. I Dagbladet
Information omtaltes GGGI meget rammende den 26.
okt. 2013 som ! udviklingsbranchens svar på ITFactory! . Der er tale om en tom organisation med et
uskarpt formål, som Sydkoreas tidligere præsident Lee
Myung Bak lokkede den borgerlige danske regering til
at bevilget 90 mill. Kr. til ved at kalde formålet ! grøn
vækst! . En studehandel, som viste sig at blive til ! grøn
profit! med hovedvægt på ! profit! til en række
multinationale selskaber som Hyundai og Samsung.
De lovede 1 millioner arbejdsplaser som følge af
GGGI# s oprettelse er kun opnået med 1% nu efter flere
år. Den sydkoreanske revision har afsløret omfattende
korruption, bestikkelse, ekstreme luksusydelser til
organisationens ledere og repræsentanter. Samt
familier. 25 millioner af det danske bidrag er gået til et
engelsk konsulentfirma uden at der kommet noget
konkret ud af det. Det kan ikke dokumenteres. Ekstra
skandaløst er det at høre den danske handelsminister
Pia Olsen Dyhr omtale Sydkorea som værende i
! superligaklassen! når det gælder miljø, klima o.s.v.
Det er rent fup. Sydkorea har en stigende CO2 "
emission, men forstår at sløre det, da landet i det
internationale CO2-regnskab placeres som et u-land,
der har ret til ikke at begrænse CO2-udslip så meget
som i-lande. Og så veksler de til i-land-status når det
passer bedre ind i situationen. Projektet ! De 4-floder!
er også et produkt af GGGI. Med tidligere højrefløjs
præsident Lee som bagmand er dette projekt skabt til
gavn for de multinationale selskaber han var leder i før
præsidenttiden. Da projektet blev besluttet i 2009 kom
der kraftige protester fra sydkoreanske NGO# er.
Skandalen er nu fuldbragt og de 4 floder er ødelagte
med utætte dæmninger, ødelagt naturlig vegetation,
forurenet vand og ødelagte landområder. Der er stadig
protester fra sydkoreanske NGO# ere. Men kommer
ikke frem i den danske presse eller når der bevilget
millioner i det danske folketing.
Formanden fandt det ærgerligt, at selv Enhedslisten,
der kalder sig anti-imperialistisk parti, havde stemt for
de 90 millioner danske kroner til GGGI. Når det gæler
sådanne projekter i det imperialistisk dominerede
Sydkorea er det ikke nok, at det er pakket ind med
betegnelser som ! Global Grøn Vækst! . Nej så bør alle
alarmlamper blinke og sagen bør undersøges nærmere
bl.a. hos de meget aktive grønne sydkoreanske
NGO# ere. Dette er igen et eksempel manglende
kendskab til koreanske forhold blandt danske
politikere.

Et andet eksempel er de strategiske politiske,
økonomiske og militærindustrielle partnerskaber
Danmark har indgået med Sydkorea under den
tidligere borgerlige regering. Og den danske deltagelse
i USA# s krigsøvelser i Sydkorea vendt imod DDF
Korea og dansk genindtræden i den amerikansk ledede
militære alliance i Korea med permanent dansk militær
tilstedeværelse i Sydkorea. Disse beslutninger er
truffet ukritisk efter pres fra USA og uden sønderlig
politisk debat hverken i Folketinget eller i den danske
offentlighed. Formanden fandt dette for meget
tankevækkende.
Venskabsforeningens aktiviteter:
Formanden konstaterede, at foreningen igen i 2013
havde haft et travlt år ikke mindst præget af
udviklingen i Korea.
Om bestyrelsesarbejdet sagde formanden, at det havde
været præget af et godt samarbejde. Foreningen har nu
som følge af vedtægtsændringerne i 2012 fået en
næstformand " Henning Jakobsen " og Ulrich Larsen
er valgt som ny sekretær og Gert Poder er blevet valgt
som redaktør af Korea Bulletin. Anders Kristensen er
genvalgt som formand og det samme er Ulla Nørgaard
Pedersen som kasserer. Bestyrelses mødes ca. 6 gange
i løbet af året.
Om medlemsarrangementer og offentlige møder
sagde formanden, at foreningen har afholdt tre
medlemsmøder, der samtidig var offentlige i februar,
juni og oktober 2013. Især skal fremhæves et meget
spændende offentligt møde i Verdenskulturcentret på
Nørrebro i København i juni med deltagelse af Geir
Helgesen fra Nordisk Institut for Asienstudier og Peter
Kim Laustsen fra Forsvarsakademiets institut for
strategiske studier. Fra mødet skal fremhæves, at Geir
fandt at de er stor opbakning til lederen Kim Jong Un i
DDF Korea, og det er ønsketænkning, at folk drømmer
om at USA befrier dem. De er grundlæggende på vagt
overfor stormagter. USA har et meget stort ansvar for
Koreakrigens udbrud og dens grusomheder " USA og
Sydkorea ville helt sikkert angribe, hvis ikke DDF
Korea kom først. Videre refererede formanden fra
Geirs indlæg på mødet, at han havde sagt, at USA slet
ikke forstår asiatisk/koreansk kultur " man har trukket
sin kultur ned over hovedet på Sydkorea. Peter fandt
DDF Korea# s retorik under den nu overståede krise for
svulstig, men mente ikke der er fare for krig, når begge
parter har a-våben. Peter fandt det bekymrende, at
USA og Sydkorea ikke har vilje til at aftale
grænsedragningen i vesthavet og de vestlige øer, der
netop tilbagevende er anledning til væbnede
sammenstød. Peter kaldte DDF Korea for meget
dygtige til at spille de diplomatiske kort.
Om foreningens andre aktiviteter fremhævede
formanden de traditionelle som foreningens deltagelse
med en materialebod hos Verdensjulemarked, Rød 1.
maj i Fælledparken, K-Festival i Nørrebroparken og
Roskilde Minifredsfestival, som alle har givet foreningen gode muligheder for at komme i kontakt med et
publikum ud over medlemsskaren.
Foreningen har derudover i løbet af året udsendt 6

Venskabsforeningens velbesøgte bod hos K-Festival i august 2013
i Nørrebroparken i København.

udtalelser om aktuelle forhold i Korea og sendt ikke
mindre end 11 hilsner til Korea i anledning af
koreanske mærkedage/nationaldage.
Foreningen har også udgivet 2 numre af Korea
Bulletin i maj og august 2013, der bl.a. har sat fokus
på dansk militær tilstedeværelse i Sydkorea, 60-året for
våbenhvileaftalen efter Koreakrigen, Koreakrisen i
foråret 2013 og 40-års diplomatisk forbindelse mellem
Danmark og DDF Korea.
Nordkoreaindsamlingen har igen i 2013 nået målet
på 3000$ til vores venskabslandsby. Vi har helt
nøjagtigt i 2013 doneret 22.764 kr. til humanitær
bistand i form af især gødning, traktordæk, dieselolie
til byens landbrugskooperativ og legetøj til
børnehaven. Overrækning af disse gaver skete i
forbindelse
med
Venskabsforeningens
delegationsbesøg i juli 13, hvor 5 medlemmer rejste
til DDF Korea i anledning af 60-året for sejren i
Koreakrigen.
Anledningen til begivenhederne vakte både glæde og
alvorlig eftertanke. For 60 år siden vandt det folket for
første gang over verdens største imperialistiske
militærmagt i historien " nogle kalder det ! USA# s
første Vietnam! " men samtidig blev Koreas
ulykkelige deling og splittelse cementeret.
Højdepunktet for årsdagen var en gigantisk militær og
civil parade på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang. Her
deltog ca. 2 millioner mennesker, der defilerede forbi
De mange tusinde tilskuere og pressefolk. Ligeledes
sås et flyopvisning og afslutningsvis gigantisk
festfyrværkeri. DDF Koreas leder kammerat Kim Jong
Un var til stede på tribunen. Tilstede var også et stort
antal både koreanske og kinesiske veteraner fra
Koreakrigen og ca. 2000 andre udenlandske gæster.
På selve 60-årsdagen blev ligeledes åbnet et helt nyt og
storslået museum for Koreakrigen " Fatherland
Liberation War " tæt på det gamle af slagsen. Det er
meget spændende museum med mange interessante
historiske detaljer.
Derudover blev begivenheden fejret med en række
massemøder overalt i DDF Korea. Dertil kom også en

Venskabsforeningens delegation tager afsked med de koreanske
værter på Pyongyangs hovedbanegård i juli 2013.

fredsmarch Pyongyang til Kaesong og Panmunjom,
hvor venskabsforeningens delegation også deltog med
medbragte bannere. Delegations medlemmer lærte
samme med de mange andre fra venskabs- og
solidaritetsorganisationen fra hele verden at råbe
Chosonun hanada (Korea is one!) og Migun nagaga
(US troops get out!).
Et andet højdepunkt under Venskabsforeningens besøg
i Korea var besøg i Kumsusanpaladset i det nordlige
Pyongyang, hvor afdøde leder kammerat Kim Jong Il
nu er stedt til hvile i et nyåbnet gravkammer i paladsets
vestfløj.

Geir sagde på seminaret, at både DDF Korea og USA
mangler indsigt i hinandens kultur og forhold, hvilket
skaber oceaner af mistillid. Videre henviste Geir til en
historien om øldiplomati fra solskinsperioden.
Videre berettede formanden, har i meget stort omfang
giver interview til grupper af skolelever fra hele landet,
der laver projektopgaver om Korea. Det vidner om en
stigende interesse for koreanske forhold. Ligeledes har
Korea Bulletins redaktør Gert Poder holdt flere
debatoplæg
om
Korea
hos
politiske
ungdomsorganisationer i hele landet.
Formanden har også deltaget i flere radiointerview på
både DR, Radio 24syv og bl.a. på radioprogrammet
Spartakus på lokalradiokanalen Christianshavns Kanal
i København.

Venskabsforeningens
formand
Anders
Kristensen
I
radioprogrammet Spartakus i Radio Christianshavns Kanal. Til
venstre ses programvært Jørgen Melkens.

Fra debatmødet på Københavns Universitet den 30. september
2013. Fra venstre ses Peter Kim Laustsen, Anders Kristensen og
Geir Helgesen.

Venskabsforeningens var også repræsenteret med
formanden i debatpanel og med mange medlemmer på
et debatmøde arrangeret af Forum for Internatioal
Debat på Københavns Universitet den 30. september
2013. Mødet var velbesøgt med over 50 deltagere. I
panelet sad Geir Helgesen, Peter Kim Laustsen og
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen.
Peter fra Forsvarsakademiet sagde bl.a., at alt det mest
moderne militære isenkram USA kan diske op med
finder i rigt mål i Sydkorea i dag, hvilket er med til at
skærpe situationen og gøre den meget farlig. Han
erkendte, at USA allerede lige efter Koreakrigens
afslutning massivt overtrådte våbenhvileaftalen ved at
stationere nye våben i landet og har gjort det i højere
og højere grad siden. Videre sagde Peter, at Sydkorea
er et meget konservativt og højredrejet samfund, hvor
al positiv omtale af DDF Korea er forbudt. Endelig
fandt Peter, at det er et stort problem, at vesten
forlanger at DDF Korea skal være som os og gære som
os. Det er opleves krænkende og er urealistisk.

Formanden sagde, at foreningen er på både facebook
og vi har en hjemmeside. Begge trænger til forbedring.
Dog benyttes hjemmesiden hyppigt..
Om samarbejdet med DDF Koreas ambassade, sagde
formanden, at dette var godt, men besværligt med den
store afstand til Stockholm. I juni besøgte den nye
ambassadør Pak Kwang Chol Danmark og havde møde
og middag med bestyrelsen.
Om det nordiske samarbejde sagde formanden, at der
er tæt kontakt og informationsudveksling med især den
svenske og finske venskabsforening.
Fremtidige aktiviteter:
Formanden fremsatte i kort form bestyrelsens
overvejelser om aktiviteter i det kommende
generalforsamlings år.
Om kommende medlemsmøder og offentlige møder
sagde han, at der skal være mere fokus på krav om
dansk militær tilbagetrækning fra Sydkorea. Mere
kritisk fokus på Danmarks tætte samarbejde med
Sydkorea (jfr. aktiv dansk deltagelse i USA# s antinordkoreanske
krigsøvelser,
GGGI-sagen,
militærindustrisamarbejdet, strategiske aftaler m.v.),
og at der skal holdes mindst 3 sådanne møder.
Markere de faste koreanske nationale mærkedage på
forskellig måde bl.a. ved medlemsmøde og offentlige
møder. Gerne med oplæg fra personer, der har besøgt
eller boet i DDF Korea i længere periode.
Foreningen skal igen i 2014 og 2015 arrangere
venskabsrejser til Korea. I 2014 i juli i anledning af

20-året for præsidents Kim Il Sungs død og i 2015 i
anledning af Koreas Arbejderpartis 70-årsdag.
Udgive mindst 2 bulletin " gerne 3 på max. 24 sider af
hensyn til portobesparelsen. Gene med mere stof om
leveforholdene i DDF Korea.
Dansksproget rejseguidebog om Korea.
QA100-bog eller QA-50 bog. Der er planer om at
udarbejde en sådan bog i samarbejde med Kang Hyon
Gyu fra vores søsterorganisation i Korea i forbindelse
med venskabsbesøget i 2014.
Vi bør også undersøge om der er mulighed for at
udgive en pamflet om USA# s som kilden til det fortsat
uløste Koreasprøgsmål
Nordkoreaindsamlingen skal fortsat have målet 3000$
i 2014.
Derudover sagde formanden, at foreningen naturligvis
skal være med ved så mange eksterne aktiviteter som
muligt: Verdensjulemarked, Rød 1. maj, K-Festival og
Roskilde Minifredsfestival. Sidstnævnte vil foreningen
i 2014 stå som medarrangør af..
Ulrich Larsen har planer om at færdiggøre/forbedre
filmen Juche 101 samt færdiggære filmen om
debatmødet den 13. juni 2013.
Vi skal arbejde videre med planerne om en
transportabel permanent udstilling.
Flere power points til Koreaoplæg. Bedre hjemmeside
med bl.a. fotos, nyheder, m.v.
Ny facebook-side skal etableres.
Vi skal have hyppigere kontakt med medlemmerne via
medlemsmailingliste.
Der er behov for at udarbejde en introfolder især med
henblik på medlemsrekruttering. Den kommende
bestyrelse skal have en grundig drøftelse af hvordan vi
rekrutterer flere nye medlemmer og aktivere dem vi
har allerede. Der skal udarbejdes flere faste annoncer
til Arbejderen, SKUB og Kommunist m.h.p.
medlemsrekruttering eller introduktion om udviklingen
i Korea til nye interesserede.
Herudover sagde formanden, at der fra vores
søsterorganisation er et ønske om mere kulturel
udveksling mellem Korea og Danmark samt etablering
af venskabsforbindelser mellem skoler og læreanstalter
i de to lande. Det skal bestyrelse forsøge at være
fødselshjælpere for.
Endelig skal det undersøges om foreningen kan få
nytte af det samarbejde teatergruppen Batida allerede
har etableret i Pyongyang og planerne om at sende en
nordkoreansk kunstnergruppe til Danmark i 2014.
Johnny M. takkede for beretningen og sagde, at han
var enig i, at foreningens hjemmeside trængte til en
kraftig opfriskning og modernisering. Videre sagde
Johnny, at det burde undersøges om foreningen ikke
med held kunne gøre brug af merchandises, som ville
kunne give overskud ved salg.
Karen Hammer rejste spørgsmålet om hvordan
foreningen forholdt sig den meget omtale af
arbejdslejre i DDF Korea. Er der tale om kriminelle
eller folk der vil undergrave samfundssystemet og
hvad er det reelle omfang? Hun var klar over at
oplysninger om dette emne altid fra USA eller

Sydkorea, der har interesse i ! at smøre god på.! Men
samtidig er emnet til hindring for, at foreningen bliver
større og stærkere.
Steen Nielsen kommenterede udsendelser i TV om
nordkoreanske flygtninge. Og Mette Laurendz sagde,
at foreningen burde forlange en forklaring fra vores
søsterorganisation om hvorvidt disse historier havde
sin rigtighed, og at vi som forening havde et bedre
udgangspunkt for stille sådanne spørgsmål end så
mange andre. Folk kender jo ikke til fakta om Korea.
Johnny fandt det interessant, at hverken Geir Helgesen
eller Peter Laustsen lagde vægt på dette emne, men på
saglige argumenter om forholdene i Korea.
Formanden sagde, at han ikke havde noget imod at
rejse sådanne spørgsmål i Korea bl.a. kunne det ske i
forbindelse med udarbejdelse af en QA-bog, som også
kunne indeholde kontroversielle spørgsmål. Selv
troede han ikke på lejrhistorierne, men understregede,
at DDF Korea teknisk set stadig var i krig med USA
og derfor har et helt andet sikkerhedsniveau i forhold
til indre modstandere end vi kan forestille os.
Bestyrelsen tager en diskussion om disse og andre
kritiske emner om DDF Korea, der ofte rejses i
medierne.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt
godkendt.
3. Regnskab:
Kassereren fremlagde Venskabsforeningens og
Nordkoreaindsamlingens reviderede årsregnskaber.
Begge blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde fremsat forslag om at vedtage en
udtalelse
om
situationen
i
Korea
fra
generalforsamlingen. Udtalelsen opfordrede USA til at
stoppe truslerne imod DDF Korea og gå i dialog i
stedet bl.a. gennem genstart af 6-parts forhandlinger.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Udtalelsen findes
i Korea Bulletin maj 2014.
En andet forslag fra kom medlem Poul Nielsen. Det
gik ud på, at foreningens offentlige arrangementer så
vidt muligt skal optages og lægges på YouTube,
således at medlemmer fra provinsen også har mulighed
for at se dem. Forslaget blev vedtaget, således at
bestyrelsen arbejder videre med at realisere forslaget.
5. Valg af bestyrelse:
Følgende 10 medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Johnny Mortensen (ny) og resten blev genvalgt:
Anders Kristensen, Henning Jakobsen, Ulrich Larsen,
Ulla Nørgaard Pedersen, Gert Poder, Jan Wørmer,
Mette Laurendz, Karsten Senik og Joan Korsgaard.
6. Valg af revisorer:
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som revisorer.
7. Eventuelt:
Formanden mindede de tilstedeværende om
Verdensjulemarked søndag den 1. december 2013,
hvor foreningen vil være tilstede med et bord med
materialer.
Herefter takkede dirigenten for en vellykket
gennemført generalforsamling med ro og orden.
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Eller besøg www.arbejderen.dk

STØT
NORDKOREAINDSAMLINGEN

STOP KRIGSØVELSERNE OG
KONFRONTATIONEN I KOREA OG
GENOPTAG FREDELIG DIALOG!
USA UD AF KOREA!
STØT DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING I
KOREA!
STØT KOREAS UAFHÆNGIGE OG
FREDELIGE GENFORENING!

GIRO 5 25 22 45

STYRK DEN INTERNATIONALE
SOLIDARITET!

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
STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL HUMANITÆR
BISTAND TIL
BEFOLKNINGEN I DDF KOREA
Girokort kan også fås tilsendt: dk-korea@inform.dk

VENSKABSFORENINGEN DANMARK - DEN
DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
dk-korea@inform.dk - www.dk-korea.dk

TEATERGRUPPEN BATIDA OG TEATER NORDVEST PRÆSENTERER
GÆSTER FRA KUMSONG KUNSTNERAKADEMIET FRA NORDKOREA:

EN NY DAG – ARIRANG
SØNDAG DEN 15. JUNI KL. 17.00 OG MANDAG DEN 16. JUNI KL. 10.00
BATIDAS TEATERHUS, RENTEMESTERVEJ 25A, KØBENHAVN NV
Teatergruppen Batida har inviteret en gruppe kunstnere fra Nordkorea til at besøge Teater Nordvest nogle
dage i juni 2014. Ni dansere, skuespillere og musikere fra Kumsong Academy i Pyongyang viser deres
forestilling ”En ny dag – Arirang” – en dramatisering af en traditionel koreansk legende. Dette
exceptionelle besøg fra Nordkorea er anden del af et kulturudvekslingsprogram, som Teatergruppen Batida
satte i gang for halvanden år siden, og som i september 2013 resulterede i, at Batida rejste til Pyongyang
for at vise forestillingen ”Grande Finale”.
FORESTILLINGEN VARER 55 MINUTTER. BILLETTER ER GRATIS, MEN BILLETBESTILLING ER NØDVENDIG.
GRATIS BILLETTER KAN BESTILLES PÅ:
TLF. 38 10 36 09 mandag-fredag ml. 10.00-15.00 eller på teaternordvest@batida.dk
Du er sikret plads, når du modtager bekræftelse fra Teater Nordvest.

Arrangør af Rød 1. maj: Kommunistisk Parti !

Besøg Venskabsforeningens bod hos Rød 1. maj

