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Støt den socialistiske opbygning I D.D.F. 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 mulighed for at 

tage med på en venskabsrejse til D.D.F. Korea! 

Blev medlem af Venskabsforeningen! 

________________________________________ 

Udfyld nedenstående og send eller mail den til 

foreningen: 

_____Jeg ønsker medlemskab af Venskabsforeningen. 

Kontingent udgør 150 kr. halvårligt. 

_____Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea 

og Venskabsforeningens arbejde. 
 

Navn:_______________________________________ 
 

Adresse:_____________________________________ 

____________________________________________ 

 

E-mail og telefon:_____________________________ 

Leder: 

DANMARK SKAL IKKE DELTAGE I 

USA’s KRIG I KOREA 
Lige nu deltager danske officerer som 

sædvanligt i USA’s aggressive krigsøvelse 

Ulji Freedom Guardian i Sydkorea. Øvelsen 

har til formål indøve angreb på Nordkorea, at 

styrte det socialistiske styre og besætte landet. 

I en sparsom aktindsigt, som Korea Bulletin er 

kommet i besiddelse af fra Flyvevåbnets 

Taktiske Stab under Værnsfælles 

Forsvarskommando, kan det overraskende ses, 

at ”Danmark i tilfælde af en ny krigssituation i 

Korea er forpligtet til at returnere til Korea for 

at bidrage til at genoprette mellemfolkelig fred 

og sikkerhed”. Og videre: ”Som følge heraf 

deltager Danmark igen i 2016 med 

stabsofficerer på øvelserne Key Resolve og 

Ulji Freedom Guardian i Sydkorea.” Vi er 

egentligt ikke overraskede; Danmark har 

længe været USA’s lydige og logrende 

følgesvend uden selvstændig udenrigs- og 

forsvarspolitik, men os bekendt har ingen 

dansk regering offentligt meldt ud, at 

Danmark selv efter snart 70 år med sikkerhed 

vil vende tilbage til Korea i tilfælde af en ny 

krig. 

Det ved vi altså nu, idet det fremgår af en 

operationsordre fra Flyvåbnets Taktiske Stab. 

Og vi ved også, at dansk tilbagevenden til krig 

i Korea næste gang ikke bliver med et 

hospitalsskib som i 1950’erne. Det bliver 

noget med mere slag i efter ønske fra USA, 

hvilket danske flåde- og flystabsofficers 

krigsøvelsesdeltagelse da også bevidner. 

Vi er ganske uenige i denne politik. Vi finder, 

at de store USA-ledede krigsøvelser i 

Sydkorea gang på gang bringer freden i Korea 

i alvorlig fare. Og Danmark har med den 

militære deltagelse i øvelserne et direkte 

medarsvar for denne leg med ilden. 

Vi forlanger derfor, at den danske regering 

stopper for dansk krigsøvelsesdeltagelse og 

ændre forhåndsbeslutningen om dansk 

krigsdeltagelse i tilfælde af en ny Koreakrig. 

Lad os få en offentlig debat om sagen.     

 

Anders Kristensen 



KOREA’S ARBEJDERPARTIS 
7. KONGRES: 
EN MILEPÆL I KOREAS HISTORIE 
 

 
Partiformand Kim Jong Un under Koreas 

Arbejderpartis 7. kongres i Pyongyang. 
 

Koreas Arbejderparti 7. kongres blev 

afholdt 6.-9. maj 2016 36 år efter forrige 

6. kongres, der fandt sted i 1980. 

Kongressen betegnes som en ny milepæl i 

partiets og dermed også det socialistiske 

Koreas historie. 
 

Kongressen markerede, at DDF Korea under 

partileder kammerat Kim Jong Un nu står 

stærkere og er et land i fremgang ad den vej 

som partistiften præsident Kim Il Sung og 

senere kammerat Kim Jong Il har lagt for den 

socialistiske koreanske revolution. De der ud 

fra ønsketænkning spændt forventede 

overraskelser på kongressen blev skuffede. 

Der var ingen ”åbning” i retning af mere 

markedsøkonomi, og der var ingen dramatiske 

”udrensninger” eller ”kup” i partiledelsen. 
 

Kongressen genvalgte kammerat Kim Jong Un 

som partileder. Denne gang som formand, 

hvor han tidligere havde titel første sekretær.  
 

Kongressen fastslog, at DDF Korea holder fast 

ved socialismen som udviklingsvej. 

Kongressen fandt sted 36 år efter sidste 

kongres, der var 6. kongres i 1980. Det har 

været 36 år med hårde prøvelser for DDF 

Korea og store omvæltninger internationalt. I 

1980 så verden helt anderledes ud. I sin 

opsummering af kongresperioden klargjorde 

formand Kim Jong Un således:  

”Under de hårdeste tider nogensinde, da den 

socialistiske lejr kollapsede og imperialistiske 

kræfter koncentrerede sin anti-socialistiske 

offensiv imod vores republik, blev vort parti 

og folk tvunget til at bekæmpe dem alene og 

på egen hånd. Imperialisterne har i årtier 

udsat vort folk for stadig større pres for at 

forhindre vort folk i at leve i fred et eneste 

øjeblik, og ved at forsøge at blokere alle 

muligheder for en økonomisk udvikling og 

vores blotte eksistens ved at udsætte det for 

blokader, sanktioner og trusler.”  
 

I den periode var der en reel risiko for at 

socialistiske Korea ville kollapse. Og kun ved 

en kollektiv fælles indsats fra det koreanske 

folk under Koreas Arbejderpartis ledelse med 

præsident Kim Il Sung og senere 

generalsekretær Kim Jong Il i spidsen for 

partiet og landet lykkedes det under Den 

Slidsomme March at overvinde vanskelig-

hederne. 

Samling omkring partiet og lederen var muligt 

fordi partiledelsen havde foretaget en grundig 

analyse og ideologisk forarbejde for at belyse 

årsagerne til socialismens sammenbrud i en 

række lande.  
 

I sin kongresberetning sagde formand Kim 

Jong Un om den nationale økonomi: 

”Vores partis strategiske linje for den 

økonomiske opbygning af nationen er at skabe 

en national moderne økonomi basseret på 

Juche-ideen og et højt teknologisk og 

videnskabeligt niveau for at skabe de bedst 

mulige levevilkår for befolkningen ved 

samtidig at lægge vægt på selvforsyning og 

udvikling baseret på egne koreanske 

erfaringer.” 

”Vi skal være i besiddelse af en alsidig og 

omfattende økonomisk struktur, der er i stand 

til at tilfredsstille alle materielle krav til den 

økonomiske udvikling og levestandarden 

baseret på vores egen produktion og 

vedvarende forbedre den.” 
 

Ny 5-årsplan 

7. kongres vedtog som noget nyt forslag til 

regeringen om at iværksætte en ny 5-års 

økonomisk plan 2016-2020. I DDF Korea har 

der på grund af den tidligere vanskelige  



 

 
Koreas Arbejderpartis øverste ledelse: Det nyvalgte 

præsidium for politibureauet Kim Jong Un, Kim Yong 

Nam, Hwang Pyong So, Pak Pong Ju og Choe Ryong 

Hae.  
 

periode (Den Slidsomme March) ikke været 

økonomiske langtidsplaner siden sidste 7-

årsplan udløb i 1993. Derfor må den nye 5-

årsplan tages som et tegn på, at DDF Korea er 

et land i økonomisk fremgang og 

partiledelsens forpligtelser herfor overfor 

befolkningen. Se udførlig omtale om den nye 

5-årsplan i interview på side 10. Den nye 5-

årsplan lægger især vægt på at styrke følgende 

sektorer: Energi, fødevareforsyning, 

letindustri (forbrugsvarer), transport, it- og 

højteknologi, minedrift og selvforsyning. 

For at give den nye 5-årsplan en gunstig 

igangsætning besluttede kongressen også at 

foreslå iværksættelse af en 200-dages kamp 

for på alle områder at booste den national 

økonomi resten af 2016. Kongressen vedtog 

også at iværksætte en ny Mallima-bevægelse 

for at fuldføre målet om en stærk og 

fremgangsrig socialistisk stat. Mallima-

bevægelsen er en pendant til Chollima-

bevægelsen fra 1960’ernes genopbygnings-

periode efter Koreakrigen. 

Om 5-årsplanen sagde formand Kim Jong Un i 

sin hovedtale: 

”Målene og strategien for den nye 5-årsplan 

er at lægge fundamentet for en bæredygtig 

udvikling af landets økonomi ved med fornyet 

energi overalt i den nationale økonomi og 

sikre en god balance mellem de forskellige 

økonomiske sektorer.” 
 

Og videre sagde kammerat Kim Jong Un om 

det nye ledelsessystem NEMS og FRMS, der 

giver større selvbestemmelse over en del af 

produktionen til de enkelte virksomheder og 

kooperative landbrug: 

”Fabrikker, virksomheder og kooperative 

organisationer skal udarbejde deres egen 

ledelsesstrategier i overensstemmelse med det 

socialistiske ansvarligheds- og ledelsessystem 

og drive deres forretningsaktiviteter på eget 

initiativ og på en skabende måde hele tiden at 

holde produktionen efter målene og forøge 

den.” 
 

Kongressen vedtog en række strategiske 

politiske linjer, som Koreas Arbejderparti 

fremover skal arbejde for. Bl.a. fremgår 

følgende i en kongresbeslutning om DDF 

Koreas uafhængige vej:  

”Koreas Arbejderparti og DDF Korea’s 

regering vil urokkeligt følge uafhængighedens, 

Songun’s og socialismens vej uanset hvordan 

situationen og relationerne til vores naboer 

udvikler sig, og spille fortropsrolle som 

forsvarere af uafhængighed og vise vejen i 

kampen for global uafhængighed.” 
  
Kongressen lagde også en klar linje for 

opgaverne i arbejdet for national genforening 

af Korea, og formand Kim Jong Un definerede 

i sin hovedtale hvad der skal til for opnå dette 

mål:  

”Vi arbejder for national genforening gennem 

konceptet om en føderationsdannelse, og vi vil 

gøre alle tænkelige anstrengelse for at opnå 

både genforeningen og freden.  
 

Kongressen bekræftede ligeledes partiet 

Byungjin (dobbelt) strategi om samtidig at 

styrke økonomien og folkets levestandard 

samtidig med styrkelse af et tilstrækkeligt 

afskrække forsvar  for kunne modstå truslen 

fra USA-imperialismen. Formanden Kim Jong 

Un forsikrede ligeledes, at DDF Korea med 

sikkerhed ikke vil være den første til at bruge 

atomvåben:  

”Som en ansvarlig kernevåbenstat kommer 

vores republik aldrig til at bruge atomvåben 

med mindre vores suverænitet krænkes af 

aggressive fjendtlige kræfter med atomvåben. 

DDF Korea er også villig til at opfylde 



betingelserne i ikkespredningsaftalen og 

arbejde for global atomvåbennedrustning.” 
  
Formand Kim Jong Un understregede også i 

sin beretning og hovedtale, at DDF Korea er 

interesseret i at forbedre og normalisere 

forbindelserne med alle lande, som respekterer 

DDF Koreas suverænitet og optræder venligt - 

også selvom de tidligere har været fjender. 
 

Kongressen sluttede med valg til 

ledelsesposter i partiet. Følgende blev valgt:  

129 centralkomitemedlemmer, hvoraf 19 

medlemmer blev valgt til centralkomiteens 

politiske bureau og hvoraf 5 blev valgt til det 

politiske bureaus præsidium. Formand Kim 

Jong Un er øverste leder af dette præsidium, 

men som noget nyt blev også regeringsleder 

premierminister Pak Pong Ju valgt ind i 

partiets øverste ledelse, hvilket må ses som et 

tegn på, at man i partiet ønsker at knytte 

regeringen, der skal udføre partiets politiske 

beslutninger, tættere til partiledelsen.  

Herudover blev valgt en politisk 

eksekutivkomite for centralkomiteen 

bestående af formand Kim Jong Un og 9 

viceformænd (formand og viceformænd for 

partiet), 9 kandidatmedlemmer til 

centralkomiteens politiske bureau, 12 

medlemmer den centrale militærkommission 

med partiformanden i spidsen, 7 medlemmer 

af centralkomiteens kontrolkommission, 106 

kandidatmedlemmer til centralkomiteen, 15 

partirevisorer, 15 departementschefer i 

centralkomiteens administration og 1 

chefredaktør for partiets avis Rodong Sinmun. 
  

FAKTA OM KONGRESSEN 
På Koreas Arbejderpartis 7. kongres deltog 

3467 delegerede, 200 med taleret. Alle 

delegerede er valgt på konferencer i partiets 

lokale afdelinger og forskellige niveauer i 

partiet. 

De delegerede bestod af 1545 

partifunktionærer og politiske partiansatte, 

719 fra Koreas Folkehær, 423 ansatte i 

offentlige forvaltninger og økonomiske 

myndigheder, 52 fra masseorganisationer, 112 

delegerede er ansatte indenfor forskning, 

undervisning, sundhedsvæsen, kultur og 

massemedier, 786 veteranpartimedlemmer, 6  

 
Delegerede fra hele landet ankommer her til 7. kongres 

i Koreas Arbejderparti, der blev afholdt i 25. april 

Kulturhuset i bydelen Moranbong i Pyongyang. 
 

veteraner fra den anti-japanske 

befrielseskamp, og 24 tidligere 

efterretningfolk, som har afsonet lange 

fængselsstraffe i Sydkorea. Kønsmæssigt var 

315 af de delegerede kvinder. 

På kongressen deltog også 387 observatører. 

Kongressen modtog mange lykønsknings-

hilsner. De kom bl.a. fra den Anti-

imperialistiske Nationale Demokratiske Front 

i Sydkorea, fra det koreanske mindretals 

hovedorganisation i Japan CHONGRYON, fra 

Forbundet af koreanere bosat i Kina, fra 

Koreas Socialdemokratiske Parti og fra 

Chondoistpartiet. 

Ligeledes modtag partikongressen hilsner fra 

udenlandske statsledere, partiledere, 

organisationer, fra diplomater og forskellige 

internationale organisationer.  

Der kom også mange hilsner fra udenlandske 

solidaritets- og venskabsorganisationer for 

Koreas folk – herunder også fra 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. 

 I sin indledningstale til kongressen sagde 

formand Kim Jong Un:  

”På vegne af Koreas Arbejderpartis 7. 

kongres udtrykker jeg også en varm tak till 

alle de politiske partier- og organisationer, 

venskabs- og solidaritets-organisationer, 

Juche-studie-grupper og individuelle 

personligheder fra alle samfundslag fra hele 

verden samt til diplomatiske repræsentanter 

fra lande og internationale organisationer 

repræsenteret her i DDF Korea som alle har 

givet positiv støtte og opmuntring til vores 

revolution og sendt lykønskningsbudskaber, 

breve og blomster til Koreas Arbejderpartis 7. 

kongres.”                                           

A.K. 



KORTE 
KOREA-NYHEDER 

 

VENSKABSFORENINGEN MED 
HOS  RØD 1. MAJ 2016 

 
Fra Venskabsforeningens velbesøgte bod på Rød 1. 

maj 2016 i Fælledparken i København. 
 

Traditionen tro var Venskabsforeningen 

Danmark-DDF Korea igen i år synlig i 

Fælledparken 1. maj på arbejderklassens 

internationale kamp- og festdag. 

Venskabsforeningen havde en stor og 

velbesøgt bod hos Rød 1. maj. Her kunne fås 

masser af informationsmaterialer og ting fra 

DDF Korea. Der udspandt sig også livlige 

diskussioner om situationen i Korea og mange 

spørgsmål om Korea og foreningen blev 

besvaret af aktive medlemmer, der bemandede 

boden. 
A.K. 

 

KIM JONG UN BLIVER FORMAND 
FOR NY STATSKOMMISSION 
Den 29. juni 2016 traf DDF Koreas parlament 

Den Øverste Folkeforsamling en række 

vigtige beslutninger som opfølgning på de 

politiske og økonomiske strategiske 

beslutninger fra Koreas Arbejderpartis 7. 

kongres: Det øverste embede i republikken var 

tidligere første formand for Den Nationale 

Forsvarskommission NDC. Parlamentsfor-

samlingen godkendte en forfatningsændring, 

hvorefter Den Nationale Forsvarskommission 

blev nedlagt og erstattet af Kommissionen for 

Statslige Anliggender SAC med kammerat 

Kim Jong Un som formand. 

 
Kammerat Kim Jong Un valgt som formand for 

Kommissionen for Statslige Anliggender. 
 

I forhold til Den Nationale Forsvars-

kommission er der en række personændringer 

i ledelsen af den nye statslige kommission, 

således er flere repræsentanter fra Koreas 

Folkehær og sikkerhedsapparatet udskiftet 

med folk fra Koreas Arbejderparti og 

regeringen. 

På mødet i Den Øverste Folkeforsamling blev 

ligeledes vedtog man ligeledes en økonomiske 

5-årsplan 2016-2020 ”Femårs Strategi For 

Den Nationale Økonomi”, som Koreas 

Arbejderparti foreslog på sin 7. kongres.   

A.K. 
 

DEN SYDKOREANSKE PREMIERMINI-
STER BOMBARDERET MED ÆG 
Sydkoreas premierminister Hwang Kyo Ahn 

måtte søge dækning i en bus, da vrede 

demonstranter i byen Seongju kastede æg og 

vandflasker imod ham i protest mod hans 

beslutning om at indsætte amerikansk anti-

missilskjold i byen. Hwang var i Seongju for 

at forsøge at berolige byens beboere, der er 

rasende over den fælles aftale mellem Seoul 

og Washington om at installere det såkaldte 

Terminal High Altitude Area Defence System 

(THAAD) i deres by ved udgangen af næste år 

for at spille med musklerne overfor DDF 

Korea. De over 3.000 fremmødte 

demonstranter havde omringet bussen som 

Hwang havde søgt tilflugt i for at undslippe 

byger af æg og flasker. Demonstranterne 

krævede, at Hwang skulle trække beslutningen 

tilbage, og sagde de ville ikke lade ham gå 

indtil da. Opgøret varede i flere timer og det 

var uklart, hvornår - eller hvordan - et 

kompromis ville blive nået. Udover at det 

koreanske folk ikke ønsker mere militær 

oprustning på halvøen, vil en indsættelse af  

http://www.nknews.org/wp-content/uploads/2015/09/KJU-at-Pyongyang-Corn-Processing-Factory-Aug-2015-KCNA.jpg


 
 

 
Fra protester imod aftalen mellem USA og Sydkorea 

om opstilling missilforsvarssystemet THAAD flere 

steder i Sydkorea. Øverste fra demonstration i Seoul 

den 14. juli og nederst ses, at Sydkoreas 

premierminister Hwang angribes med æg.   
 

det amerikanske missilskjold også have store 

konsekvenser for almindelige menneskers 

hverdag da det vil forårsage sundheds- og 

miljøfarer i et område hvor den økonomiske 

grundpille er landbrug. Sydkorea og USA står 

dog stadig fast på beslutningen om at 

implementere det ny THAAD missilskjold. 

I DDF Koreas komité for fred og genforening 

udtrykte man utilfredshed og skuffelse over at 

den sydkoreanske regering uden tøven havde 

solgt ud af landets fremtid og nationen og 

befolkningens interesser, og for at regional 

fred og stabilitet var blevet undermineret.  

Morten Dam 

 

 
 

MASSER AF NYHEDER FRA KOREA  

www.kcna.kp

 

STORT NORDISK TRÆF PÅ DDF 
KOREAS AMBASSADE I STOCKHOLM 

 

 
Venskabsforeningens formand taler på venskabstræf 

på DDF Koreas ambassade i Stockholm i anledning af 

Koreas Arbejderpartis 7. kongres den 14. maj 2016. 
 

I anledning af Koreas Arbejderpartis 7. 

kongres afholdt Den Demokratiske 

Folkerepublik Koreas ambassade et træf med 

fest for alle Koreavenner i de nordiske lande 

lørdag d. 14. maj 2016. Repræsentanter fra 

venskabsorganisationer og politiske partier fra 

hele norden var mødt op til denne fejring af 

kongressen - som var en stor begivenhed for 

det koreanske folk og dets venner verden over. 

Venskabsforeningen Danmark - DDF Korea 

var repræsenteret ved formand Anders 

Kristensen og Morten Dam. Træffet, som var 

en venskabelig fejring, bød på en lang række 

af talere fra såvel venskabsorganisationer, 

politiske partier og den koreanske 

ambassaderåd. Anders Kristensen holdt også 

tale på engelsk, og overrakte en stor buket 

blomster som lykønskning på vegne af den 

danske venskabsforening. Efter talerne bød 

ambassaden på en flot buffet med koreanske 

specialiteter, og der var rig mulighed for 

venskabelig snak og politiske diskussioner. 

En meget positiv dag blandt koreavenner fra 

hele norden.                                 Morten Dam  
 

 

SIDSTE NYT FRA OL 
Lige før deadline på dette Korea Bulletin 

august 2016 kan redaktionen oplyse, at DDF 

Korea foreløbigt har opnået 1 guldmedalje i 

vægtløftning (kvinder), 2 sølvmedaljer og 2 

bronzemedaljer i bueskydning, judo, 

bordtennis og pistolskydning ved OL i Rio de 

Janeiro.  

http://www.kcna.kp/
http://www.kcna.kp/


Læserbrev:  
DDF KOREA BLIVER BRUGT SOM 
LYNAFLEDER FOR BRITISK ATOMARSENAL 
 

DDF Korea bliver fremstillet som trusselsbillede i 

begrundelsen for fornyelse af det britiske 

atomforsvar kaldet Trident. Den ny britiske 

premiere minister Theresa May brugte i debatten 

den 19. juli 2016, truslen fra DDF Korea som et af 

hovedargumenterne for at styrke det britiske 

atomforsvar. 

Dette udstiller ikke kun de dybde af bedrag som 

den britiske regering vil synke til, men udstiller 

samtidig også den store uvidenhed om 

virkeligheden i DDF Korea – selv på højeste 

politiske plan. DDF Korea har hverken som 

intention om, og er ej heller i stand til at true 

nogen på den måde. De missiler som DDF Korea 

er i besiddelse af er kun kortere rækkende 

missiler, hvilket også ligger i tråd med landets 

idealer om ikke at føre en angrebspolitik. 

Officielle rapporter skønner at missilerne 

maksimalt har en kapacitet på 1000km, hvilket gør 

det umuligt at være en trussel overfor 

Storbritannien eller USA. Dette betyder dog ikke 

at vestens ledere afholder sig fra at ”lange ud” 

efter DDF Korea på en billig baggrund af dårlig 

og doven journalistik fra personer, der aldrig har 

sat sine ben i landet. Siden slutningen på 

Koreakrigen i 1953, har DDF Korea blot ville 

være en selvstændig og uafhængig nation der 

følger landets grundlægger Kim Il Sungs 

grundlæggende principper om Juche, der betyder 

’selvhjulpenhed’. På grundlag af disse falske 

trusler har Theresa May, og det britiske parlament, 

nu besluttet at bruge milliarder af pund på det ny 

atomforsvar.  

Morten Dam 

Medlem af Venskabsforeningen Danmark- 

DDF Korea 
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Jeg går en tur ned af en mindre gade i Ansan-

dong. Gaden er så smal, at den ikke er 

navngivet på mit kort. Det er dejligt vejr – 

solskin og 25 grader - og i modsætning til 

dagen før næsten ingen biler. Der nemlig bilfri 

søndage i Pyongyang. Kun få biler med særlig 

tilladelse ses i trafikken. Jeg går ned  gennem 

et boligområde mod Puksong Street og videre 

tilbage ad Saemaul Street. Der er en god 

stemning. Mange mennesker er ude at nyde 

det gode vejr. Børn leger mellem 

boligblokkene. Der er pænt og rent i gaderne. 

Flere steder er der udendørs salg af varme 

retter mad, pølser, kylling, grøntsager o.s.v., 

som jeg også har set flere andre steder i byen. 

Den påstående ”hungersnød i Nordkorea” er i 

hvert fald aflyst må jeg konstatere. Flere 

steder er man i gang med at renovere huse 

eller bygge nyt. Langs sådanne byggepladser 

er der opsat røde faner, der har til formål at 

opmuntre arbejderne ideologisk og for at 

symbolisere, at her foregår socialistisk 

opbygning sådan helt bogstaveligt og fysisk.   
 

    Den 4. juli er min næste sidste dag på. Jeg 

har et 4 timer langt og meget interessant 

interview med to eksperter fra det 

Samfundsvidenskabelige Akademi, som er 

refereret andet steds i dette Korea Bulletin 

(side 10-15). 

    Vi slutter dagen med en hyggelig 

afskedsmiddag på Daemyong Restaurant med 

deltagelse af min modpart formanden for 

Korea-Denmark Friendship Society Ryu 

Kyong Il samt Kang og Ri.  

 

    Tidligt næste morgen – den 5. juli - er der 

hjemrejse. Afrejse kl. 8.20 med Air Koryo til 

Beijing og videre derfra med SAS til 

København. En lærerig rejse til Korea er slut. 
 

Anders Kristensen 

 

 

 

 



SVENSKE KOMMUNISTER 

FORDØMMER HETZ MOD 

NORDKOREA OG KALDER  

FN-RESOLUTION KRIMINEL 

KOMMUNISTISKA PARTIET I SVERIGE 
BRAGTE I DETS BLAD PROLETÄREN DEN 7. 
MARTS 2016 FØLGENDE LEDERARTIKEL: 

Den 7. marts indledtes to gigantiske, 

provokerende og krigsforberedende militærøvelser 

i Sydkorea under USA’s ledelse. Øvelserne Key 

Resolve og den efterfølgende Foal Eagle finder 

sted i to måneder. Over 17.000 amerikanske 

soldater og 300.000 sydkoreanske 

marionetsoldater deltager med al tænkelig 

moderne udrustning, som den imperialistiske magt 

USA kan diske op med. 

Tidligere år har man kaldt øvelserne ”defensive” i 

propagandaen, men nu taler man åbenlyst i 

operationsplan OPLAN 5015 om at bombe Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea til overgivelse 

med det formål at besætte det nordlige Korea. Det 

er forhold til denne åbenlyse aggressive 

amerikanske politik man skal betragte FN’s 

Sikkerhedsråds famøse resolution nr. 2270, som i 

princippet betyder krig imod DDF Koreas ret til at 

drive udenrigshandel i retning af middelalderens 

krigsbelejringer.  

Befolkningen i Nordkorea skal belejres og 

udsultes for at bane vejen for et USA-ledet 

angreb, der vil betyder død og tilintetgørelse for 

millioner af mennesker. Efter pres har 

gansterstaten USA fået de opportuniske 

stormagter Kina og Rusland og andre med på den 

illegale resolution, som er en hån imod 

selvstændige staters suverænitet og folkeretten.  

Ingen fremmede magter har nogen ret til at afgøre 

om et suverænt land skal opsende en satellit eller 

besidde kernevåben. De stormagter, som selv 

besidder tusindvis af kernevåben, har ingen som 

helst ret til at føre en kriminel udsultningspolitik 

mod en suveræn stat som Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea. 

Kommunistiska Partiet fordømmer på det 

kraftigste FN’s Sikkerhedsråds helt igennem 

kriminelle resolution 2270, som indebærer optakt 

til krig på den koreanske halvø. 

 

 

Ny praksis: 

KOREA BULLETIN NÆGTET 
AKTINDSIGT  
Korea Bulletin har igennem de sidste 6 år løbende 

anmodet Forsvaret om aktindsigt i den danske 

deltagelse i USA’s store krigsøvelser i Sydkorea.  

Om end den givne aktindsigt igennem årene har 

været sparsom med mange sorte overstregninger i 

centrale dele af de militære sagsakter, så har vi 

alligevel fået indtryk af en del fakta om nu 

rutinemæssige deltagelse i USA’s militære 

optrapning i Korea igennem årene. Senest har vi 

fra Flyvevåbnets Taktiske Stab under Værnsfælles 

Forsvarskommando i marts 2016 modtaget en 

sparsom aktindsigt om dansk deltagelse i USA’s 

krigsøvelse Key Resolve 16, hvor meget af det 

substantielle indhold er overmalet med sort. Men 

det fremgår måske ikke overraskende, at det 

allerede er politisk besluttet, at Danmark i tilfælde 

af en ny krig skal vende tilbage til krigsdeltage i 

Korea, som vi forlod med hospitalsskibet 

Jutlandia i 1953. Og denne gang med noget mere 

slagkraft isenkram indenfor flyvevåbnets og 

flådens arbejdsområde. Vi kunne også læse, at 

Danmark i februar-marts deltog 5 oberstløjtnanter 

i USA’s krigsøvelse Key Resolve 16 i Sydkorea, 

og at disse 5 officerer senest 3 uger efter 

hjemkomsten i slutningen af marts 2016 skulle 

udarbejde 5 triprapporter. 

Korea Bulletin har derfor igen i juni 2016 

anmodet Flyvevåbnets Taktiske Stab om 

aktindsigt i de 5 triprapporter og alle akter der 

belyser dansk deltagelse i den nu i august 

igangværende nye gigantiske USA-ledede 

krigsøvelser Ulji Freedom Guardian. Men der er 

kommet nye toner fra forsvaret. Den 1. juli 2016 

har Korea Bulletin fået afslag på aktindsigt i alle 

de 11 sagsakter om Ulji Freedom Guardian, som 

Flyvevåbnets Taktiske Stab har fundet frem til. 

Afslaget begrundes med offentlighedslovens § 31, 

der omhandler ”hensynet til statens sikkerhed eller 

rigets forsvar, idet akterne indeholder oplysninger 

om øvelser, som er af operativ betydning.” 

Ligeledes kan vi denne gang ikke få antallet af 

deltagende officerer og deres rang oplyst, idet 

antal og rang vil kompromittere de hensyn, der 

ligger bag § 31.” 

Flyvevåbnets Taktiske Stab påstår, at de 5 

triprapporter ikke findes. 

Korea Bulletin spises altså nu af med et blankt 

afslag, som er en helt ny praksis overfor os. 

Korea Bulletin vil klage over afgørelsen i sidste 

instans til ombudsmanden.                              A.K.  



SAMTALE MED TO KOREAEKSPERTER: 

VI ER FORTRØSTNINGSFULDE 
EFTER BESLUTNINGERNE PÅ  
KAP’S 7. KONGRES 

 
Til venstre ses Ri Ki Song, PhD., fra institut for 

økonomi på Det Koreanske Samfundsvidenskabelige 

Akademi, i midten ses formand for 

Venskabsforeningen Anders Kristensen og til højre 

Kim Hyok Mu, PhD., fra institut for filosofi fra samme 

akademi. 
 

Som formand for Venskabsforeningen 

Danmark-DDF Korea besøgte Anders 

Kristensen DDF Korea 8 dage i 

slutningen af juni og begyndelsen af juli i 

år. Under besøget havde han lejlighed til 

at få et fire timer langt interview med to 

specialister fra Det Koreanske 

Samfundsvidenskabelige Akademi. 

Samtalen kom vidt omkring fra 

resultaterne af partikongressen, FN-

sanktionerne, forholdet til stormagterne 

Kina og Rusland og dansk deltagelse i 

USA’s krigsøvelser vendt imod DDF 

Korea.  
 

KOREAS ARBEJDERPARTIS 7. 

KONGRES 

A.K.: Fortæl mig om de vigtigste resultater 

fra den netop afholdte 7. kongres i Koreas 

Arbejderparti. Hvad var de vigtigste 

politiske beslutninger på kongressen?  

 

Kim Hyok Mu: Kongressen traf en historisk 

beslutning om at hele det koreanske samfund 

gennemgribende skal omskabes til samfund 

byggende på kimilsungismen-kimjongilismen. 

For at gøre det skal de overordene 

samfundsopgaver som tidligere partileder 

kammerat Kim Jong Il fremsatte videreføres i 

den koreanske revolution. 

Samtidig skal vi arbejde videre mod vores mål 

at opnå national genforening i Korea ved at 

styrke vort samfund på grundlag af 

kimilsungismen-kimiljongilismen. 

For at nå derhen skal vi gøre to ting: 1. Lære 

befolkningen at forstå og tro på 

kimilsungismen-kimjongilismen. 2. Skabe 

økonomisk fremgang og velstand, som det 

arbejdende folk forventer. Når vi siger 

kimilsungismen-kimjongilismen mener vi 

samtidig Juche-ideen, idet dens teori og 

metode er indeholdt i kimilsungismen-

kimjongilismen. 

I virkeligheden afspejler kimilsungismen-

kimjongilismen det ideelle samfund (som før 

blev kaldt det kommunistiske samfund, red.) 

samt vejen dertil. Derfor vedtog kongressen 

dette mål som overordnet strategi for partiets 

politiske program. Vi opbygger socialismen 

på grundlag af kimilsungismen-

kimjongilsimen så at sige. 

Når vi i kongresdokumenterne bruger begrebet 

en fremgangsrig og magtfuld socialistisk stat, 

så mener vi en stat, der både er militær stærk 

og skaber et lykkeligt liv for befolkningen. Så 

man kan sige, at partiets opgave overordnet 

set er både at skabe en fremgangsrig og 

magtfuld socialistiske stat og samtidig at 

omskabe samfundet efter kimilsungismen-

kimjongilismen. 

Konkret skal det ske ved bl.a. at styrke 

folkemagtsorganerne og fuldføre de tre 

revolutioner - den ideologiske, den tekniske 

og den kulturelle revolution. 

Partikongressen understregede også, at vi skal 

bygge vores revolution på egne kræfter. At 

opbygge en fremgangsrig og magtfuld 

socialistisk stat kan og skal kun ske ved egne 

kræfter og egne ressourcer. I dag kan vi ikke 

regne med, at nogen udefra hjælper os med at 

blive et fremgangsrigt og magtfuldt samfund. 

Derfor er begrebet selvudvikling afgørende for 

successen i en verden, der stadig er i 



forandring. Under de betingelser har den 7. 

kongres sat kimilsungisme-kimjongilisme-

modellen som overordnet politisk strategi for 

alt. 
 

5-ÅRSPLANEN 

A.K.: Kongressen vedtog en ny økonomisk 

5-årsplan. Hvad er indholdet i korte træk? 
 

Ri Ki Song: For at opbygge en økonomisk 

stærk magt er det vigtigt, at have strategiske 

redskaber til formålet. Et sådant redskab er 

den økonomiske 5-årsplan 2016-2020. Før vi 

taler om konkrete mål, er det vigtigt at fastslå 

nogle principper og aspekter. 

1. For opbygge en stærk økonomi baseret på 

Juche-ideen er det vigtigt at følge en 

fortløbende økonomisk planproces. 

2. For at opbygge et økonomisk stærkt land er 

det også vigtigt at gøre sig klart, at den skal 

være kundskabs, it- og højteknologisk baseret. 

Og når vi taler om it- og højteknologi tænker 

vi f.eks. på nano-, bio- og rumteknologi. 

3. Vi skal hele tiden have fokus på, at øge 

befolkningens levestandard. Når vi øger 

produktionen, så øger vi også både landets og 

befolkningens indkomst, således at den kan 

leve en tilværelse uden frygt for opretholdelse 

af den daglige tilværelse.  

De tre punkter er hovedlinjen i vores 

økonomiske udvikling. 

Målet for den nye økonomiske 5-årsplan er at 

aktivere den nationale økonomi endnu mere 

end hidtil. Frem til 2012 lagde vi fundamentet 

til, det vi kalder fremgangsrig og stærk stat. I 

de seneste fire år under formand kammerat 

Kim Jong Un’s ledelse har vi oplevet en hurtig 

økonomisk udvikling. På nogle områder endda 

på et højere niveau end udviklingen på 

verdensniveau f.eks. med udvikling af 

computerstyrede CNC-værktøjsmaskiner. På 

nogle områder af økonomien er vi på forkant 

med udviklingen. Det skal vi være på alle 

områder. Den nationale økonomi skal være 

alsidig, afbalanceret og uafhængig. Vi holder 

fast i en den socialistiske planøkonomi som 

det dominerende og centrale i den nationale 

økonomi. 

Særlige fokusområder i økonomien er: 

1. Energiproduktion. Vi mangler stadig 

elkraft. I årene 2014-15 oplevede vi et fald i 

elproduktionen på grund af tørke, der ramte  

 
Solcellepaneler monteres overalt i DDF Korea 

 

landets mange vandkraftværker. Men i 2016 er 

produktionen igen gået op. Vi satser på en 

vifte af elproduktionsenheder fra 

vandkraftværker i forskellige størrelser, 

konventionelle kulkraftvarmeværker og 

vedvarende energi. Her skal nævnes det meget 

store Pakchang Kraftvarmeværk og det nye 

Paekdusan Ungdomshelte Vandkraftværk nr. 3 

og Wonsan Hær- og folkehelte 

Vandkraftværk. Men mange flere store 

vandkraftværker er nu under opførelse. Vi får 

også snart gang igen i atomkraftværket i 

Nyongbyon, der har gennemgået en stor 

renovation og andre kernekraftværker er 

projekteret. Derudover har vi en stor satsning 

på vind, sol og bølgekraftproduktion. 

Tidligere byggede vi små 100 kW møller. Nu 

bygger vi langt større og kraftige vindmøller. 

Solenergi satser vi også meget stærkt på ved 

bl.a. at masseproducere solcellepaneler på to 

store fabrikker nær Pyongyang. Som du selv 

kan se er næsten alle boliger og bygninger nu 

forsynet med solceller på taget her i landet. 

Vi vil også fremover se en stor produktion af 

kul, som findes i store mængder i 

undergrunden i lettilgængelige områder i 

Nordpyonganprovinsen og længere nordpå. Vi 

arbejder i øvrigt på at automatisere 

kulminedriften i højere grad. Vi har brug for 

kul til den konventionelle energiproduktion, 

da vi jo slet ikke har adgang til olie. Men vi 

bruger også kul til f.eks. kunstgødning, 

stålfremstilling og fremstilling af 

kunsttekstilet Vinalon. 

2. Metal. Jernmalmfremstilling kræver kul, 

men nu har vi efter Juche-metoden opfundet 

en stærkere erstatning, som vi kalder Juche-

jern, hvor intrasitkul erstatter almindelig kul i 

stålproduktionen. I 2015 byggede vi nye 

højovne og produktionslinjer i Hwanghae 

Jernværket. 

3. Transport. Dette område er meget vigtigt. 

Især jernbanedriften, som jo dækker alle dele 



 
DDF Korea producerede allerede i 1970’er 

ellokomotiver. Maskinparken skal nu moderniseres. 
 

af landet. Men det er vanskeligt at drive og 

udvide jernbanerne grundet manglende 

adgang til olie og de bjergrige egne i landet. 

Derfor bruger vi i stor udstrækning eldrevne 

lokomotiver. Da andre lande i 1960’erne og 

1070’erne overgik fra damp til 

diesellokomotiver valgte vi i stedet 

ellokomotiver, som her er mere driftssikkert. 

Kobberet til elkablerne har vi selv i 

undergrunden. Engang var vi blandt de ti 

eneste lande i verden, der producerede 

ellokomotiver. I den nye 5-årsplan opererer vi 

med en betydelig modernisering af vore 

ellokomotiver samt forbedring af skinner og 

flere dobbeltrettede skinnestrækninger og 

anden jernbaneanlæg med henblik på at få 

farten op i togene til mellem 160-200 km i 

timen. Skinneanlæg og togmateriel skal også 

kunne fragte tungere gods, og nye 

jernbanelinjer skal anlægges. Vi er også i gang 

med at udskifte de gamle metrotog, som er U-

banetog fra Østberlin fra DDR-tiden, med nye 

koreansk producerede metrotog i Pyongyang. 

4. Maskinindustri. Vi udvikler stadig nye 

værktøjsmaskiner og vi masseproducerer 

CNC-styrede maskiner, som vi er på 

verdensniveau med. Bl.a. ti-akslede 

fræsemaskiner. Vi hæver hele tiden vort 

teknologiske niveau på dette område. Den 

fornyligt åbnede Pyongyang Fødevarefabrik 

består 95 % vedkommende af nye maskiner 

produceret i DDF Korea. 

5. Kemiindustrien. Kemikalieproduktionen 

baserer sig næsten 100 % på vores egne 

råstoffer. Vi bruger stadig nye metoder i 

minedrift til udvinding af råstoffer til 

kemiindustri. Vi har bl.a. udvundet vores egen 

metanol, som kan bruges som syntetisk 

brændsel i stedet for olie, som vi jo ikke har. 

Det gør os heldigvis mindre afhængige af 

olieimport. 

6. Øget levestandard. Dette er nok det 

vigtigste punkt. For at øge 

fødevareproduktionen skal vi udvikle landbru-

get, kvægdrift og dambrug. 

Vi er ved at udvikle nye såfrø af bedre 

kvalitet, der giver et større høstudbytte, 

således at vi fremover skal kunne høste 10 

tons ris pr. ha og 15 tons majs pr. ha. Vi 

arbejder også med at udvikle nye økologiske 

og vandbesparende afgrøder. Vi udvikler ny 

og bedre kunstgødning og mere og større og 

bedre plastdækkener til ris-udplantningen. I 

dag er vi selvforsynende med næsten 100 % 

koreanske produceret gødning. 

Landbruget skal også moderniseres, så det 

bliver mere effektivt. Det skal ske gennem 

mekanisering. Som du kan læse i Pyongyang 

Times har vi nu udviklet en ny 80 hk traktor 

til erstatning for de tidligere 25 hk. Vi skal 

bygge nye vandveje og kanaler til 

kunstvandingen. I 1970’erne fuldførte vi som 

bekendte et enestående komplet 

kunstvandingssystem her i landet, men det 

krævede el at holde pumperne i gang. Derfor 

brød dette system sammen under Den 

Slidsomme March (Arduous March – perioden 

med hungersnød og naturkatastrofer 1994-

2003, red.). Belært heraf bruger vi i dag i 

kunstvandingen i højere grad tyngdekraften 

end el-kraften. Store nye vandingskanaler er 

de seneste år bygget i både Nord- og 

Sydpyongan- og Nord- og Sydhwang-

haeprovinserne. 

Vi har også planer om at inddæmme 

yderligere 300.000 ha vadehavsområder til 

agerbrugsområder to steder i Nord- og 

Sydpyongyanprovinserne.  

Selvom vi oplever dårligt vejr (skiftevis for 

meget regn og tørke) er det lykkedes at 

opretholde en jævnt stigende høst 2013: 5,66 

mill. tons, 2014: 5,71 mill. tons, 2015: 5.9 

mill. tons og i år forventes et endnu bedre 

resultat. 

Kvægdriften skal også udvides. En ny 

kvægfarm på 15.000 ha med 

storskalaproduktion er anlagt i 

Kangwonprovinsen. Det drejer sig køer, geder 

og får, der alle er græsædende. Vi har udviklet 

en ny og mere næringsrig majshøj græssort til 



 
Fra Wonsan Fodtøjsfabrik 
 

fodring af kvæg. Dette græs anvendes nu i alle 

kvægfarme i landet, som derved sparer på 

anden foder. 

Fiskeriet i både Vesthavet og Østhavet er også 

under udvikling. I 1980’erne havde vi på 

verdensplan en høj havfiskeproduktion, som  
 

blev ødelagt under krisen med den Slidsomme 

March. Men nu er vi på vej op igen. Vi bygger 

nye og mere moderne fiskebåde. 

Vi udvider også stadig vores dambrug, der har 

en stadig større produktion. Men vi er også 

begyndt med havdambrug, hvor vi producerer 

laks. Og som noget helt nyt har vi nu mobile 

dambrug, som vi bruger forskellige steder i 

Daedongfloden og andre floder. 

Vi skal øge grøntsagsproduktionen i de 

kommende 5 år. Her kan jeg fremhæve det 

store champignongartneri syd for Pyongyang 

samt den store Daedonggang grøntsags- og 

frugtfarm nordøst for hovedstaden. Tre 

tilsvarende farme vil blive anlagt indenfor de 

kommende år for at sikre tilstrækkelig med 

sunde fødevarer til befolkningen. 

Letindustrien skal moderniseres op til 

verdensniveau. En række modelfabrikker er 

allerede bygget op. Jeg vil nævne Wonsan 

Fodtøjsfabrik og Pyongyangs Kosmetikfabrik, 

der i stort omfang anvender naturprodukter.  

Vi ligger meget vægt på i letindustrien 

udelukkende at anvender koreanske maskiner 

og udstyr og råvarer. 

Indenfor byggeriet oplever vi også et stort 

boom i disse år. Her kan nævnes bygning af 

flere nye kvarterer med boliger og kulturtilbud 

i Pyongyang, men også i andre store byer over 

hele landet. Tag f.eks. den nye Mireagade 

langs Daedongfloden, der blev indviet i marts 

i år og den nye store Ryomyonggade i 

Pyongyang. 

36 ÅR MELLEM 6. OG 7. KONGRES. 

A.K.: Kan I fortælle mig hvorfor der er 

gået 36 år mellem Koreas Arbejderpartis 6. 

kongres i 1980 og den netop afholdte 7. 

kongres? 

K.H.M.: 6. kongres fandt ganske rigtigt sted i 

oktober 1980. På den kongres blev det 

vedtaget gennemgribende at omstille hele 

samfundet efter Juche-ideen. Vi vedtog på den 

kongres også et 10-punkts program for en 

økonomisk 7-årsplan, og vi stilede efter at 

afholde 7. kongres i 1987. Men da vi nåede 

dertil, havde vi ikke opnået alle målene i 7-

årsplanen. Vi fandt, at kongressen ikke kunne 

afholdes før end vi havde opfyldt de 

økonomiske mål, som vi havde stillet 

befolkningen i udsigt. Derfor udskød vi 7. 

kongres indtil 7-årsplanens mål var nået fuldt 

ud, som vi jo har mulighed for ifølge 

partivedtægterne. En væsentlig årsag til den 

manglende målopfyldelse var stigende 

problemer i udenrigshandlen med især nogle 

østeuropæiske lande, som var begyndt deres 

vej væk fra socialismen og dermed også 

ændrede på samhandelsvilkårene, som vi 

havde med dem.  

Derefter oplevede vi jo i begyndelsen af 

1990’erne USA og vestlige magter føre an i en 

voldsom international anti-socialistisk, anti-

kommunistisk kampagne, og vi så hvordan de 

socialistiske lande i Østeuropa og USSR 

kollapsede, hvorefter vi stod tilbage som et af 

de eneste socialistiske lande i verden. Som 

følge heraf opstod yderligere økonomiske 

vanskeligheder i vort land som følge af 

radikale ændringer samhandelsbetingelserne 

med de tidligere socialistiske lande. Derfor var 

vi nødt til at omprioritere. 

I 1994 skete det største tab det koreanske folk 

kunne komme til at opleve. Det socialistiske 

Koreas fader og grundlægger præsident Kim Il 

Sung døde. Det koreanske folk var tynget af 

enorm sorg og kæmpede bravt for at vende 

sorgen til ny styrke for at komme videre. Men 

på den tid oplevede det koreanske folk også et 

stigende pres fra fjender af DDF Korea, som 

vejrede morgenluft efter præsidentens død. 

Anført af USA og sydkoreanske forrædere og 

mange anti-kommunistiske kræfter søgte man 

at styrte vort socialistiske republik ved at true 



med krig, straffepolitik, blokade og militær 

oprustning. 

Og som om det ikke var nok oplevede i 

1990’erne enorme naturkatastrofer med år 

med skiftevis ekstrem tørke efterfulgt af år 

med ekstreme mængder nedbør og stormflod 

og oversvømmelser, som ikke var set i Korea i 

over 100 år. Det ødelagde store dele af 

landbruget og samfundsøkonomien. Vi havde 

så mange komplekse problemer dengang, at vi 

var nødt at foretage helt andre prioriteringer 

end at afholde partikongres. Vi igangsatte i 

1997-2000 den Slidsomme March, som betød 

en kæmpemæssig kollektiv slidsom indsats fra 

hele befolkningen, der samtidig led afsavn og 

lidelser. Men vi fik udviklingen vendt til sejr. 

I 2011 blev det koreanske folk igen udsat for 

en enorm sorg ved generalsekretær kammerat 

Kim Jong Il’s død. Men igen blev sorgen 

afløst af fornyet styrke hos det arbejdende folk 

for at komme videre med at opbygge en 

fremgangsrig og stærk socialistisk stat. 

Hvorfor afholdes 7. kongres så nu i 2016? Jo 

under vores nye leder formand kammerat Kim 

Jong Un står vores revolution og sag på et nyt 

og større og stærke stade i den socialistiske 

opbygning. Gennem dobbeltstrategien 

Byungjin, som formand Kim Jong Un 

lancerede i 2013 har vi opnået et styrket DDF 

Korea både militært, politisk og økonomisk og 

en garanti for at vi kan nå den endelige sejr for 

vores revolution. 

Alle disse omstændigheder afspejles i de 

strategier og det politiske program, som 

kongressen vedtog. 
 

A.K.: Hvorfor blev kammerat Kim Jong 

Un valgt som formand for Koreas 

Arbejderparti i stedet for den tidligere titel 

som første sekretær? 

R.K.S.: Indtil 1966 var lederen af Koreas 

Arbejderparti formand, men det blev ændret 

dengang til generalsekretær. Det var dengang 

kammerat Kim Il Sung. Senere blev kammerat 

Kim Jong Il partiets generalsekretær. Efter 

hans død blev det besluttet at gøre ham til evig 

generalsekretær for partiet, og derfor blev den 

nye partileders titel ændret til første sekretær. 

Men flere og flere partimedlemmer har 

efterfølgende efterlyst en ny titel, der mere 

entydigt afspejler hvem der er den aller 

øverste i partiet. Derfor blev det besluttet på 

kongressen igen at indføre titlen formand for 

den øverste leder af partiet. 
 

ØGET SELVFORSYNING SOM 

MODSVAR PÅ NYE FN-SANKTIONER 

A.K.: Hvad er virkningerne af de nye FN-

sikkerhedsrådsbesluttede sanktioner 

udtrykt i resolution nr. 2270 sammenholdt 

med virkningerne af de tidligere vedtagede 

FN-sanktioner imod DDF Korea? 
 

R.K.S.: Vi har igennem rigtigt mange år 

allerede været ramt af USA’s og FN-

sikkerhedsråds blokader og sanktioner. Den 

nye resolution nr. 2270 fra marts 2016 

forstærker og intensiverer de allerede 

iværksatte sanktioner, således at områder, der 

intet har med militære anliggender at skaffe er 

inddraget. Beslutningstagerne bag resolution 

2270 søger åbenlyst at forhindre vort lands 

økonomiske udvikling. Men det vil ikke 

lykkes for dem. Med USA i spidsen tror de, at 

de kan vælte vort socialistiske samfund, så det 

kollapser. Men de tager grueligt fejl. Vi er 

nemlig både politisk, økonomisk og militært 

stærke trods mange år fjendtlig straffepolitik 

og blokade fra USA og andre imperialistiske 

magter. Vi har en hær af dygtige intellektuelle 

videnskabsfolk og førende universiteter og 

forskningsinstitutioner på verdensniveau. Vi 

er ikke længere et fattigt tilbagestående land. 

Vi har atomvåben, vi har rumteknologi, vi har 

enorme mængder værdifulde mineraler og 

råstoffer i undergrunden. Tag blot råstoffet 

silicium. Vi har så store mængder af dette for 

it-industrien vigtige råstof, at vi nærmest har 

verdensmonopol. 

Vi er fortrøstningsfulde efter beslutningerne 

taget på Koreas Arbejderpartis 7. kongres. 
 

RUSLAND OG KINA SKUFFER 

A.K.: Men hvad siger I til at både Rusland 

og Kina – jeres to store naboer imod nord – 

begge stemte for resolution 2270? 
 

R.K.S.: Der gik lang tid efter vores 

brintbombetest i januar i år til FN’s 

Sikkerhedsråd traf beslutning om resolution 

2270 i marts. Der er ingen tvivl om, at både 

Rusland og Kina i den lange periode har 

forhandlet om resolutionens indhold, så 

sanktionerne så vidt muligt friholdt civile 



humanitære ikke-militære områder. De må 

åbenbart have fundet, at det var lykkedes, da 

de til sidst stemte for resolutionen. Vi er 

meget skuffede over, det de har gjort. Vi 

troede, at vi var venner. Det er uforståeligt. 
 

A.K.: Det var stormagterne Rusland og 

Kina, men i sikkerhedsrådet er i alt 15 

lande jo repræsenteret – langt de fleste er i 

øjeblikket USA’s allierede, men også lande 

som Angola, Uruguay og Venezuela stemte 

jo for resolutionen. Har I nogen ide om 

hvorfor de gjorde. 
 

R.K.S.: Jeg ved det ikke. Disse lande er 

angiveligt i en særlig situation, hvor det er 

muligt for USA at presse og belønne dem, og 

hvor de finder, at deres nationale interesser 

tæller højere hensynet til os. 
 

VEJEN UD AF DØDVANDE ER 

ANERKENDELSE AF DDF KOREAS 

STYRKE  

A.K.: Findes der en vej ud af den aktuelle 

situation, hvor USA-imperialismen med 

dens fjendtlige og dæmoniserende Korea-

politik søger at true og presse DDF Korea 

til et sammenbrud? 
 

R.K.S.: Vores leder kammerat Kim Jong Un 

har allerede givet svaret herpå. Den eneste vej 

ud af USA’s fjendtlige Koreapolitik og dets 

forsøg på at kvæle os er, at gøre os endnu 

mere selvforsynende og uafhængige af andre 

magter. Ved at vise hvor stærke vi er som 

atommagt og hele tiden polstre os 

tilstrækkeligt økonomisk og militært vil vores 

modstandere til sidst give op og stopper deres 

ønsketænkning om et ”kollaps” her. Vores 

seneste militære succes med testskydningen af 

vores nye Hwasong-10 mellemdistance 

ballistiske missiler og andre lignende 

successer vil uden tvivl påvirke USA og andre 

fjender af det socialistiske Korea, idet de ser 

vi har militær styrke. 
 

VI ACCEPTERER IKKE PRIVAT 

MARKEDSØKONOMI UNDER SOCIA-

LISMEN 

A.K.: Findes der et privat marked i DDF 

Korea og hvis ja, hvor omfattende er det? 
 

R.K.S.: Nej der findes kun to 

produktionsmåder i dette land – den statslige 

(og statslig joint venture, red.) og den 

kooperative. Vi er et socialistisk land og kan 

ikke acceptere privat markedsøkonomi. Det er 

rigtigt, at bønderne på de små lokale markeder 

kan sælge deres overskud, men det betragter 

vi ikke som privat forretning. Det hjælper med 

at forbedre levestandarden, men det er ikke en 

permanent etableret forretning. 
 

ALVORLIG KRITIK AF DANSK 

KRIGSØVELSESDELTAGELSE 

A.K.: Tillad mig til sidst at spørge om hvad 

jeres kommentar er til, at mit land 

Danmark tilbagevendende deltager med 

officerer i de store USA-ledede krigsøvelser 

i Sydkorea vendt imod jeres republik? 
 

K.H.M.: Fred og stabilitet i Korea er en 

forudsætning for den genforening, som alle 

koreanere brænder for. Teknisk set er vi stadig 

i en krigstilstand, idet der i 1953 kun er 

indgået en midlertidig våbenhvileaftale. 

Krigstilstand og konfrontationen i Korea 

udgør en meget stor trussel for vores republiks 

økonomiske udvikling og for stabilitet på den 

koreanske halvø. Siden våbenhvilen i 1953 har 

USA kriminelt og i strid med denne aftale 

indført meget store mængder og lagre af 

avancerede våben i Sydkorea herunder 

atomvåben allerede fra 1957 og fremefter. Det 

har forværret spændingen i Korea og resten af 

Østasien i alvorlig grad. 

De gigantiske og aggressive krigsøvelser 

tilbagevendende USA iværksætter i Sydkorea 

og farvandene omkring destabiliserer 

situationen på den koreanske halvø og 

Nordøstasien. Alle der bidrager til disse 

krigsøvelser bidrager dermed også til at 

destabilisering i Korea og forhindre en sund 

økonomisk udvikling i Korea. Nutidens æra er 

nationernes og folkeslagenes stræben efter 

selvstændighed og uafhængighed. Den vej bør 

Danmark også gå i stedet for blindt af følge 

USA. USA har en ambition om at kontrollere 

hele verden. Alle der deltager i USA’s krige 

og krigsøvelser bidrager til at USA kan nå det 

mål, hvilket kun forværrer situationen i vort 

land og mulighederne for en national 

genforening.   

Anders Kristensen 



BESØG I KOREA 
 

Venskabsforeningens formand 
Anders Kristensen rejste i slutningen 
af juni 2016 en uge til DDF Korea. 
Rejsedagbogen bringes her. 
 

    Jeg flyver den 28. juni med Air Koryo fra 

Beijing til Pyongyang. Jeg har hørt, at 

flybrændstof også er ramt af FN-sanktionerne 

imod DDF Korea og er derfor spændt på om 

jeg overhovedet kommer afsted med det 

nordkoreanske flyselskabs russiskbyggede 

Tupolev 204. Men der er ingen problemer. Jeg 

hørte sidenhen, at Rusland omgår 

sanktionerne og leverer flybrændstof til DDF 

Korea. Jeg sidder på en sjælden sæderække, 

nemlig række 13, som ikke findes i vestlige 

fly på grund af overtro. Men det er der ikke 

noget af i DDF Korea. 

    Ud på eftermiddagen ankommer jeg i 

Pyongyangs nye lufthavn. Her er meget rent 

og alt virker nyt og moderne og der hersker 

ikke stor travlhed.  

    Tidsforskellen mellem Kina og DDF Korea 

er halvanden time efter, at DDF Korea i 2015 

rykkede deres tidszone 30 minutter for ikke at 

være samme tidszone om fjenden Japan. 

    Mens jeg udsættes for en grundig 

toldkontrol dukker min ven Kang op. Jeg har 

ca. 20 kg videnskabelige gave-bøger med i 

bagagen, som universiteter og læreanstalter i 

DDF Korea har svært ved at anskaffe på grund 

af blokade. Kang er nødt til forklare den 

nordkoreanske tolder, hvad formålet er med at 

medbringe så mange bøger. Tolderen forstår 

godt forklaringen, og der er ikke yderligere 

spørgsmål. 

    Lidt efter dukker også min ven Ri Yong 

Min op. Sammen kører vi ind til byen. Kort 

efter er jeg indkvarteret på et lille hyggeligt 

hotel med kun 11 værelser Ansan Gæstehus, 

der ligger i forbindelse med et kompleks med 

restauranter og sportsfaciliteter i en smuk park 

ved Botangfloden i bydelen Pyongchon 

nogenlunde centralt i byen. 

    Efter velkomstmiddag i Daemyong 

Restaurant i Kulturkomiteens hus får jeg en 

lang snak med Kang (kun han taler engelsk)  

 
Overalt i Pyongyang ses plakater med opfordringer og 

opmuntringer til at deltage i 200-dages kampen.  
 

om situationen i Korea, hvilket også er 

hovedformålet med mit ugelange besøg. 

    Vejret på denne årstid er dejligt sommervejr 

– 24 gr. og sol, men heldigvis endnu ikke høj 

luftfugtighed. 

      Da jeg nærmest har inviteret mig selv på 

denne rejse siger jeg til Kang, at jeg ikke 

håber jeg kommer ubelejligt, selvom datoerne 

selvfølgeligt er aftalt i forvejen. ”Nej 

tværtimod siger Kang. Kulturkomiteen (hvor 

han arbejder) har netop fået besked på at stille 

med 10 ”frivillige” til at hjælpe og servicere 

soldaterne, der er i gang med at bygge en helt 

ny gade Ryomyonggaden i bydelen 

Moranbong med 70 etagers huse. Det slipper 

jeg nu for, da jeg skal tage mig af dit besøg”, 

forklarer han. Det sker indimellem, at vi 

”hvidskorter” (øgenavn for kontorarbejdere) 

sendes ud til at assistere ved større 

anlægsarbejder, der er i tidsnød efter de langte 

tidsterminer, forklarer Kang. Ryomyonggaden 

skal være færdig med udgangen af dette år 

som led i 200-dages kampen vedtaget på 

Koreas Arbejderpartis 7. kongres i maj. 

    Kang forklarer videre, at alle arbejdende 

skal deltage i 200-dages kampen og sætte mål 

for en større produktion og bedre kvalitet. 

Også ansatte i Kulturkomiteen skal arbejde 

efter 200-dages mål. 
 

    Næste dag - den 29. juni – består 

formiddagens program af et høflighedsbesøg 

hos næstformanden for Kulturkomiteen Mr. 

Kang Mun Ryol. Vi får en kort samtale af 

nærmest høflighedskarakter og jeg overrækker 

min gave til formand Kim Jong Un; en 

blomstervase fra Georg Jensen købt på vejen i 

Københavns Lufthavn. Efterfølgende skal jeg 

lægge blomster foran bronzestatuerne af 

afdøde præsident Kim Il Sung og kammerat  



 
Pyongyang Videnskabs- og teknologikompleks 
 

Kim Jong Il på toppen af Mansudaehøjen. Vi 

slutter formiddagen af med te på toppen af 

Yanggakdo Hotel i den roterende restaurant 

øverst på 47. etage. Her får vi igen en lang 

snak om situationen i Korea. 
 

Besøg i Pyongyang Teknologikompleks  

    Om eftermiddagen skal vi besøge det nye 

Pyongyang Videnskabs- og 

teknologikompleks beliggende på øen Ssuk i 

Daedongfloden centralt i Pyongyang. Et 

gigantisk kompleks, der blev bygget på 8 

måneder og indviet 1. januar i år. Komplekset 

har 5 etager på 155.000 m2 med 160 lokaler i 

alle størrelser. Hver etage er inddelt efter 

målgrupper: Små børn, skolebørn, studerende 

og professionelle. Man finder meget 

pædagogiske velegnede modeller af al 

tænkelig teknologi og videnskab – f.eks. 

lægevidenskab, rumteknologi, atomteknologi, 

bæredygtig energi, militærteknologi, 

fantasiland og eksperimentarium, biologi, 

zoologi o.s.v. 3500 pc’ere står til publikums 

rådighed. Der er gratis adgang til komplekset.  

Til komplekset findes et 20-etager hotel og 

restauranter, således at folk fra provinsen også 

kan besøger stedet.  

    På vejen tilbage til hotellet tager Kang, Ri 

og jeg en spadseretur på den nye Miraegade 

langs floden i Pyongchon bydelen. Gaden er 

ca. 3 km lang. Den blev bygget på 2 år inkl. de 

mange højhuse og indviet i marts i år.  Når 

man ser ud over Pyongyangs skyline er det er 

paradoks, at den hele tiden ændre sig trods 

flere års blokade og FN-sanktioner imod DDF 

Korea. 

    Kang fortæller, at der primært bor lærere og 

forskere fra universiteter og højere 

læreanstalter i de mange nye højhuse i gaden. 

 
Fra den nye Miraegade langs Daedongfloden, der  

væsentligt har medvirket til at ændre Pyongyangs 

skyline. 
 

 
Formand Anders sammen med brudeparret og venner. 
 

 Vi besøger forskelige butikker, som der er 

mange af. Pludselig løber vi ind i et 

bryllupsselskab, som vi kommer i snak med. 

Det ender med et gruppefoto med mig og 

brudeparret og deres to bedste venner, inden 

de går ind til en flot oppyntet festsal. Kang 

fortæller mig, at det er normalt ved 

ægteskabets indgåelse er at holde en stor 

bryllupsfest for familie og venner. Selve 

registreringen af ægteskabet foregår ikke 

samme dag, men ved at parret efterfølgende 

besøger bryllupskontoret og afleverer en 

blanket om at parret nu er gift. Det foregår 

helt uden højtidelighed og helt uformelt. Kang 

forklarer, at det også er muligt at blive skilt, 

men der skal altid først forsøges en mægling. I 

modsætning til Kina er der ikke 

begrænsninger i antallet af børn et par får, og 

abort er ligeledes legalt i DDF Korea.  
 

Alle er med i en inminban – folkeenhed.   

    Under en af vores mange samtaler forklarer 

Kang, at alle borgere i DDF Korea er medlem 

af en lokal inminban. En folkeenhed, der 

opgavemæssigt minder om CDR (Komiteerne 

til forsvar af revolutionen) i Cuba. Hver 
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Inminban har som regel 25-50 medlemmer. 

F.eks. beboere i en 5-10 etagers opgang. Hvis 

huset er højere inddeles etagerne i flere 

Inminban. Inminban ledes som regel af en 

midaldrende eller ældre kvinde, der har 

sociale kompetencer og som regel er færdig på 

arbejdsmarkedet. Hun kaldes en 

Inminbanjang. Hun har til opgave at føre 

ordens tilsyn og organisere rengøring o.l. det 

fællesområde inminban-medlemmerne bebor. 

Inminbanjang skal også tage initiativ til fælles 

kulturelle aktiviteter og videreformidle 

offentlig information og kampagner. Ligeledes 

skal hun have et samarbejde med 

distriktslægen og hjælpe beboere, der evt. 

mistrives. Hun holder også møder med den 

lokale partikomite. Arbejdet er meget alsidigt 

og kan også medføre løsning af eventuelle 

konflikter mellem beboere, og hun kan 

indstille unge beboere til tildeling af egen 

lejlighed, hvis den unge skal giftes og derfor 

flytte hjemmefra. 
 

    Næste dag - den 30. juni – skal vi om 

formiddagen besøge Pyongyang 

Fodboldakademi, som ligger ved siden af 1. 

Maj stadion på Rungnaøen i Daedongfloden i 

det nordlige Pyongyang.  

    Fodboldskolen er en 2 år gammel kostskole 

med 250 drenge og piger i alderen 6-15 år fra 

hele landet. De er alle udtaget som 

fodboldtalenter. Børnene har både almindelige 

skolefag, men også meget fodboldtræning og 

teori om fodbold og fysiognomi m.v. Der 

lægges vægt på, at eleverne lærer godt 

engelsk, idet de skal kunne mestre dette sprog, 

når de engang skal deltage i kampe i udlandet.  

Hvert år skal alle elever op til en test.  Hvis 

man dumper her betyder det farvel til 

fodbolsakademiet.  

    Fodboldakademiet leverer kandidater til de 

dygtigste nordkoreanske fodboldklubber og 

landsholdet. 

    DDF Koreas nye fodboldlandstræner den 

norske Jørn Andersen har flere gange været på 

besøg på akademiet.  
 

Besøg på økologisk landbrug 

    Fredag den 1. juli tegner til at blive en god 

dag. Vi skal besøge kooperativfarmen 

Jangchon-dong, der for 3 år siden blev 

omdannet til en økologisk og bæredygtigt  

 
Guiden Pak Myong Sim introducerer her om 

forholdene på Jangchon kooperativfarm. 
 

mynsterfarm. Farmen er beliggende i det 

sydlige Sadong-distrikt i Storpyongyang.  

    Kang, Ri og jeg modtages af kooperativets 

guide fru Pak Myong Sim. Hun forklarer, at 

farmen har fået status som mynsterfarm, 

hvorfor repræsentanter for mange kooperativ 

landbrug fra hele landet besøger farmen for at 

studere og få inspirationer. Partiformand Kim 

Jong Un har også besøgt farmen 2 gange – 

senest i juni 2016. 

    Farmen har 422 boliger og 27 inminban – 

rækkehuse og lejligheder i etagehuse og en hel 

komplet by med alle nødvendige faciliteter så 

som kulturhus, børneinstitutioner, skole, 

supermarked, sundhedsklinik og minisygehus, 

sportsstadion, swimmingpool og andre 

sportsfaciliteter, badeanstalt, bibliotek, et 

landbrugsvidenskabeligt forskningscenter, 

værksteder o.s.v. Farmen dækker 16.000 ha. 

Farmen producerer tomater, agurk, 

champignon, kål og soyabønner. Alt dyrkes 

økologisk. Farmen har også et dambrug.     

    Alle bygninger er forsynet med 

solcellepaneler og solopvarmede vandtanke på 

taget. 

    Vi går rundt på farmen og besøger 

kulturhuset og byens eneste butik. Butikken 

har et stort udvalg af alle nødvendige 

dagligdagsvarer. Jeg bemærker, at nogle varer 

har to priser (en lav og en lidt højere). Den   

kvindelige ekspedient i butikken forklarer, at 

50 varer har PDS-status (PDS står for Public 

Distribution System), som er de 50 mest 

nødvendige dagligdagsvarer, som staten 

garanterer til en meget lav pris, som alle kan 

overkomme. Det kan være basale fødevarer, 

ting til børn, hygiejneartikler o.s.v. Et slags 



 
Tavle viser liste med de 50 PDS-varer, som er omfattet 

af det offentlige varedistributionssystem af særligt 

billige nødvendige dagligdagsvarer. 

 

 
Fra Jangchon kooperativfarmens eneste butik. Bøgerne 

i midten fører personalet regnskab med om kunderne 

har brugt deres månedlige ration af de billige PDS-

varer. 
 

rationeringssystem, idet disse varer kun kan 

fås i et bestemt kvantum. F.eks. koster et 

stykke håndsæbe til PDS-pris omregnet til 

danske penge ½ øre, men hvis man vil købe 

mere sæbe end den månedlige ration alle har 

ret til, så er prisen 7 øre. Dette system findes 

overalt i DDF Korea. På en tavle i butikken er 

kundgjort, hvilke 50 varer, der er tale om, og 

butikken fører regnskab i nogle bøger, om 

kunderne har brugt deres vareration. Hvis 

nogle indbyggere i byen ikke har brugt deres 

ration af nødvendige varer, bliver de 

kontaktet, idet det så kan være tegn på, at 

noget er galt. 

    Jeg spørger om alkohol og tobak, som jeg 

kan se findes i stort udvalg, også er PDS-

varer. Den flinke butiksdame svarer nej, men 

der er dog en undtagelse. På officielle 

nationale dage, der markeres med fest, kan 

alkohol fås til særligt lave priser – f.eks. øl og 

den populære nordkoreanske vodka Soju. En 

 
Jong Chol’s hus med stor køkkenhave rundt om. Der er 

solcellepanel og vandopvarmningsanlæg på taget. 
 

flaske Soju koster til dagligt 6 kr. og på 

nationale festdage kun 1,50 kr. forklarer hun. 

    Jeg spørger om vi kan besøge et privat 

hjem. Det kan vi. Jeg har indtryk af, at guiden 

blot valgte et tilfældigt hus, hvor der var nogle 

hjemme. Bonden Jong Chol lukker op i bar 

overkrop og ser overrasket ud over, at der er 

besøg fra Danmark. Hurtigt får han en skjorte 

på og virker nu meget imødekommende. 

Huset har tre værelser, køkken og en lang 

gennemgående gang med store ruder ud mod 

solsiden. Huset er ret nyt og bygget efter 

traditionel koreansk stil. Opvarmningen 

kommer fra varme fra køkkenet gennem rør 

under gulvene. Jongs kone er ud at arbejde i 

marken. Parret har to sønner, der dog nu er i 

gang med at aftjene deres værnepligt. 

    Jong Chol forklarer, at en stor del af 

elforbruget stammer fra solceller, som er 

monteret på alle huse i byen. Vandet varmes 

op fra vandvarmeanlæg fra taget, og han 

tænder for gaskomfuret og forklarer, at gassen 

kommer fra et metangasanlæg, som alle huse i 

byen er forsynet med. Metangassen udvindes 

af ekskrementer fra farmens dyr.  
 

 
Luftfoto viser omfanget af 665 rækker drivhuse i 

Jangchon landbrugskooperativet 
 

    Jong Chol forklarer også, at grøntsagerne i 

køkkenhaven er dels til eget forbrug, men 

familien har et stort overskud af grøntsager,  



 
Fra mit besøg i det gigantiske tomatdrivhusanlæg i 

Jangchon landbrugskooperativet. Tomaterne er 

økologisk dyrket. 
 

som sælges på markeder i Pyongyang. Hver 

uge kommer en dame fra kooperativet og 

samler grøntsager og frugt til markedssalg fra 

farmen sammen. Derefter transporteres det til 

markeder inde i storbyen med efterfølgende 

afregning til den enkelte bondefamilie. 

    Vi tager afsked med Jong Chol og besøger 

farmens børnehave og vuggestue. Der er 120 

børn i alt. 24 i hver gruppe. Børnehaven virker 

stor, lys og veludstyret med legetøj m.v. I et 

grupperum for større børnehavebørn ser jeg en 

tavle med fotos af de børn, der fremhæves 

som havende særlig god opførsel, social 

adfærd og kundskaber. 

    Besøget på farmer slutter i et af farmens 

store drivhuse. Vi møder fru O Yong Mi, der 

har ansvaret for en sektion med 

tomatproduktion. Hun forklarer, at farmen har 

i alt 665 rækker drivhuse. Alt dyrkes 

økologisk uden brug af sprøjtemidler. 

    O forklarer, at hun er leder af en FRMS-

enhed i drivhusene. FRMS står for Field 

Responsibility Management System, som er et 

nyt ledelsessystem indført i DDF Koreas 

landbrugs kooperativer i 2013. Det går i 

korthed ud på, at give mindre underbrigader 

ansvaret for en mindre enhed af produktionen 

og dermed større ansvarlighed og motivation 

til at øge produktionen og kvaliteten. Som 

belønning får underbrigaden råderet over den 

del af produktionen, der ligger over de 

statslige produktionsmål samt en del af den af 

produktionen, som kooperativet råder over.   

    Efter besøg i Pyongyangs Metro er resten af 

eftermiddagen min fritid. Derefter går jeg en 

tur i nabolaget på egen hånd. Pludselig 

begynder det at regne kraftigt. Til mit held står 

jeg lige ud for en koreansk bodega, hvor jeg 

kan høre latter og musik. Hvad er mere 

naturligt end at gå i ly for vejret her. Der er 

tale om en bar for almindelige nordkoreanere 

– ikke en som på de store hoteller for 

udenlandske turister – men meget mere 

beskedent og hyggeligt. Folk ser op da jeg 

kommer ind. Man er tydeligvis ikke vandt til 

udlændinge her. Jeg bestiller en stor fadøl og 

sætter mig og observerer. TV kører på en 

storskærm. Bodegaen minder om hvad vi i 

Danmark ville kalde en ”brun bodega”.  

    Der er både unge og ældre mennesker i 

baren. De unge sidder med deres smartphone, 

som alle andre steder i verden. To mænd 

småskændes og virker berusede. En anden 

mand sover. 4 par unge spiser kolde nudler og 

drikker Soju. Højt humør med sange på skift. 

Man kan også købe madretter her. Jeg 

bemærker at de sorte klapstole er de sammen, 

som man kan købe derhjemme hos Jysk.  

    Da jeg forlader bodegaen skylder jeg for to 

store fadøl. Bardamen forstå ikke engelsk, 

men da jeg tager nogle dollars, euro og 

Rinminbi frem forstå hvad hun, at jeg vil 

betale og ikke har nordkoreanske won. Hun 

tager en 1-dollarseddel fra mig. 1 $ er 

åbenbart nok til at betale for to store 

nordkoreanske fadøl, og så får jeg endda 500 

won retur. Da jeg siger, at damen kan beholde 

dem afviser hun det. I det socialistiske DDF 

Korea betales ikke drikkepenge forstår jeg. 

    De efterfølgende dage aflægger jeg 

bodegaen besøg efter dagens program. Her er 

hyggeligt.     

    Om aftenen ser jeg i TV, at Cubas 

vicepræsident og politbureaumedlem Salvador 

Antonio Valdes Mesa er på officielt besøg i 

Pyongyang med en stor cubansk delegation. 
 

Sig ikke, at Pyongyang er et kedeligt sted 

     Næste dag – den 2. juli – går med lange 

samtaler med Kang og Ri, og om 

eftermiddagen står den på cirkusforestilling. 

    Om aftenen ved 20.00-tiden går jeg igen en 

tur i nabolaget på egen hånd. Det er allerede 

mørkt på disse kanter, selvom vi er midt på 

sommeren. Jeg går en tur ned af Ansan Street. 

Man siger i Vesten, at der ikke er biltrafik i 

Nordkorea, men at komme over gaden er 

bestemt en udfordring. Jeg må vente 10 

minutter, før der er et lille hul i den tætte trafik 



 
Pyongyangs linje 2 sporvogn. 
 

 

af biler, lastbiler, cykler og sporvogne, til at 

jeg tør vove mig hurtigt over gaden endda i et 

fodgængerfelt. Cyklisterne kører på fortovene 

mellem et mylder af mennesker til fods. 

Heldigvis er mange cyklister, i modsætning til 

tidligere, begyndt at bruge forlygte. Og 

heldigvis er alle større gader i Pyongyang nu 

om stunder godt oplyste, hvor de for bare få år 

siden på grund af akut elmangel, lå meget 

mørke hen. 

    Jeg bemærker, at de grønne og blå linje 2-

sporvogne, der kører i gaden, har kun 3 

minutters interval. Det er gamle slidstærke 

tjekkoslovakiske Tatra-sporvogne.  

    Jeg konstaterer også ved mit besøg, at der 

kører ganske mange taxi’er i Pyongyangs 

gader. Over halvdelen kører med kunder. Der 

er to statslige taxiselskaber Koryo Taxi og 

KSB Taxi. Det sidste er et koreanske-kinesisk 

joint venture selskab. Jeg konstaterer også på 

min gåtur, at der findes mange butikker fyldt 

med varer – også fødevarer – og små 

restauranter. Ofte i små træhuse af god 

kvalitet i forbindelse med beboelses-

ejendomme – ikke som tidligere primitive 

skure eller telte.  

    Kang har forklaret mig, at der ikke er tale 

om private forretninger. De vestelige medier 

påstår dette, idet de har en ønsketænkning om, 

at det er tegn på delvis markedsøkonomi 

langsomt indføres i DDF Korea. Men det er 

forkert. Der er ofte statslige lokale selskaber 

og butikker, der opretter sådanne lokale små 

butikker i de tæt beboede områder.  

    Kang har også forklaret mig, at årsagen til 

den stærkt forbedrede belysning af byens 

gader er, at man massivt har satset på 

vedvarende solcellepanel-el og at Pyongyangs 

to store konventionelle kraftværker i langt 

mindre omfang skal levere strøm til områder  

 

 
Mange små butikker i små huse af god kvalitet er 

dukket op i Pyongyang 
 

langt fra byen. Langt flere byer i provinsen får 

i dag el fra nye vandkraftværker og solceller.   

    Jeg fortsætter ned af Ansan Street til gaden 

krydser den anden store gade Changgwang-

won Street/Sosong Street. Her kan gaderne 

kun krydses ved at benytte gangbroer. Her 

kører også den røde sporvogn linje 1, som så 

fletter sammen med linje 2, så der travlhed på 

skinnerne.  

    Pludselig kommer et kompagni soldater 

marcherende syngende kampsange. De fylder 

hele det brede fortov. En smuk politidame 

forsøger at styre den voldsomme trafik i 

krydset. Der er ganske vist også trafiklys til at 

regulere trafikken, men det er helt tydeligt 

ikke nok. Her kræves en ekstra indsats fra et 

kompetent menneske. Politidamen har meget 

travlt. Hun bruger flittigt trillefløjten og staven  

for at få det hele til at glide. Der er et leben 

uden lige. Kom ikke og sige, at Pyongyang er 

et kedeligt sted.     

    Om aftenen på mit hotelværelse ser jeg i det 

kinesisk statslige CCTV4 en præsentation af 

de sidste nye kinesiske mellem- og 

langdistance missiler. Det sker med fest, 

musik og bravur. Jeg kan ikke lade være med 

at tænke, at det er sært, at når nogle stormagter 

fremviser deres nyeste missiler modtages det 

med beundring. Når DDF Korea gør det 

samme, betragter man det som en ”forbrydelse 

og trussel mod verdensfreden”, der skal 

fordømmes, og det regner ned med nye 

sanktioner og blokade. 
 

    Den næste formiddag – den 3. juli – har jeg 

igen lange snakke og derefter shopping. Om 

eftermiddagen har jeg fri til at gå tur i 

Pyongyang.  

- fortsættes side 8 - 
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GEIR HELGESEN TIL EKSTRA BLADET.DK: 

JEG HAR BRUGT 35 ÅR PÅ 

AT FORSTÅ NORDKOREA 

 
Geir Helgesen 

 

Den 17. marts 2016 blev lederen af 

Nordisk Institut for Asienstudier på 

Københavns Universitet Geir Helgesen 

interviewet til Ekstrabladet.dk. Her sagde 

han bl.a.: 
 

”- Jeg har brugt 35 år på at forstå det 

mærkelige land, og jeg bliver mere og mere 

overbevist om, at de omgivende lande og 

medier - herunder de danske - skal lade være 

med at fokusere 100 procent på det negative, 

hvis man virkelig ønsker, at nordkoreanerne 

skal få det bedre.” 

 

”- Jeg mener langt fra, at det sort-hvidt kan 

slås fast, at Kim Jong Un har en personlig 

fornøjelse af at undertrykke sit folk. Han har 

gentagne gange sagt, at hans største ambition 

er at normalisere forholdene og forbedre 

levevilkårene i landet, siger Helgesen.” 

 

”- Men man er nødt til at se på omverdenen 

for at forstå vilkårene. Der er så mange 

omgivende trusler, som tvinger Nordkorea til 

at lukke sig inde. USA og Sydkorea har lige 

afholdt den største militærøvelse i årevis. Det 

er meget skræmmende for nordkoreanerne, 

når der pludselig er 70.000 amerikanske og 

300.000 sydkoreanske soldater lige ud for 

landets kyst.” 

 

 

 
USA-soldater på krigsøvelse i Sydkorea udgør en 

trussel mod Nordkorea. 

 

EB: - Men er det nødvendigt at ophøje ham til 
en gud, som kan bestige Nordkoreas højeste 
bjerg iført lædersko og frakke? 
 

”- Det kræver tværkulturel indsigt at forstå 

kultdyrkelsen og myterne. Vi ville falde om af 

grin, hvis Helle Thorning-Schmidt besteg 

Himmelbjerget i røde stiletter. Men det har 

historisk set været almindeligt at beskrive 

vigtige personer som overmenneskelige i den 

del af verden - også i Sydkorea, Kina og 

Japan. Og i et lukket land som Nordkorea er 

det stadig helt normalt at hylde lederne på den 

måde. Her trækker ingen på smilebåndet, men 

tænker bare: 'Hvor er han dog god'.” 
 

”- Folk har sagt i årevis, at styret ville falde 

sammen ligesom alle andre diktaturer. Jeg har 

i 35 år sagt det modsatte, og jeg har indtil 

videre fået ret. Det er ikke sort-hvidt. Det 

hjælper ikke at isolere dem, men at tale med 

dem og hjælpe dem.” 
 

”- Hvis alle forventer, at det er helt 

fuldstændig ad helvede til, så bliver 

mekanismerne derefter: negative. Tror man 

virkelig, at det får regimet til at bryde sammen 

ved at straffe en sultende befolkning med en 

handelsembargo, så landets leder ikke kan få 

femstjernet cognac. Fordi Nordkorea måske - 

måske ikke - har otte atombomber og missiler, 

der kan nå til Japan. Pakistan og Indien har 

også skaffet sig atomvåben. De får ingen straf, 

men en diplomatisk note af FN's 

Sikkerhedsråd,” siger Geir Helgesen. 

 

 



SPORTSNYT FRA DDF KOREA 
 

Ved Henning Jakobsen 
 

BORDTENNISTURNERING FOR 
HANDICAPPEDE OG AMATØRER 
Fra den 16.-20. maj afholdtes på Kim Chaeks 

Tekniske Universitet i Pyongyang en forårs-

bordtennisturnering for hundredevis af 

handicappede og amatører. Der blev dystet i 

forskellige aldersgrupper, både i single- og 

doublespil.   
 

DDF KOREA ØSTASIATISKE   
FODBOLDMESTRE 
DDF Koreas U14-pigelandshold i fodbold vandt 

for tredje gang i træk titlen som østasiatiske 

mestre foran Japan og Sydkorea efter en 3-0-

finalesejr over netop Japan den 22. maj. 

Turneringen blev afholdt den 17.-22. maj i Kina 

og udover finalesejren vandt DDF Korea i 

gruppespillet over Taiwan, Guam og Hong Kong - 

samt over Sydkorea i semifinalen. Turneringens 

topscorer blev DDF Koreas Won Hyang Son med 

imponerende 15 mål. 
 

VENSKABSFODBOLDKAMP MELLEM 
ARBEJDERE FRA NORD- OG 
SYDKOREA PLANLÆGGES 
De faglige landsorganisationer i henholdsvis 

Nordkorea GFTUK og Sydkorea KCTU 

offentliggjorde den 15. juni 2016 et fællesforslag 

om afholdelse en Nord-Syd arbejderfodboldkamp 

i Seoul på Koreas 71-års befrielsesdag den 15. 

august 2016. Samme dag dannedes i nord en 

forberedelseskomite bestående af repræsentanter 

fra den nordkoreanske faglige landsorganisation 

og fagforeningsrepræsentanter fra Pyongyang og 

andre lokalområder. 

Planen om en Nord-Syd arbejder-

venskabsfodboldkamp bakkes op af 

myndighederne i Pyongyang, mens alt tyder på, at 

regeringen i Seoul vil forhindre afholdelsen af 

fodboldkampen. 
  

NORDKOREANSKE SPORTFOLK ER 
REJST TIL OL I BRASILIEN 
Den 26. juli rejste den nordkoreanske delegation 

til OL i Rio de Janeiro. Nordkoreanske 

sportsudøvere forventes at deltage i 9 discipliner, 

herunder judo, maraton, bordtennis, brydning og 

bueskydning. 

 
Det nordkoreanske OL-team ved indmarchen i Rio de 

Janeiro den 5. august 2016. 
 

En højtstående parti- og regeringsdelegation fra 

DDF Korea rejste den 4. august til Rio for at 

overvære OL-åbningsindmarchen og støtte de 

nordkoreansk sportsfolk i konkurrencerne. 

Delegationen ledes af Choe Ryong Hae, der er 

medlem af Koreas Arbejderpartis politiske 

bureaus præsidium (partiets øverste ledelse).     
 

DEN OLYMPISKE FRED 
Når denne klumme læses, har den olympiske fred 

forhåbentlig sænket sig over de 31. moderne 

Olympiske Lege i Rio de Janeiro i Brasilien. 

Denne klummeskriver vil vælge at glæde sig over 

at fordækte forsøg fra Vestmagterne på at vende 

tilbage til tilstandene under den Kolde Krig i 

sportens verden ikke lykkedes helt i denne 

omgang. Forsøget på - med sportslige 

begrundelser - helt at udelukke en af de store 

olympiske nationer, Rusland, mislykkedes. 

Således vil sportsudøvere fra et utal nationer igen i 

år kunne dyste i fredelig kappestrid – en 

kappestrid i fred. Og fred – også den olympiske af 

slagsen – er jo altid en hel og udelelig størrelse. 

Udelukkes en nation fra freden, udelukkes alle fra 

freden. Og truslen om total udelukkelse af 

Rusland var en prøveballon. Derfor er der også for 

venner af DDF Korea - og af andre stater, som 

måtte stå i vejen for imperialismen - grund til 

fortsat at være på vagt. Det er næppe det sidste 

angreb på den olympiske fred, vi har været vidne 

til. 
 

DDF KOREA BLIVER VÆRT FOR VM I 
VÆGTLØFTNING I 2018 
Eksekutivkomiteen i Det Internationale 

Vægtløfterforbund besluttede på et møde i Tbilisi 

den 22. juni 2016 at tildele værtsskabet for næste 

VM i vægtløftning i 2018 til DDF Korea. DDF 

Korea blev valgt i konkurrence med fire andre 

værts-ansøgerlande.  

DDF Korea blev af BBC Sport i 2015 udråbt som 

en vægtløfter-supermagt. 
 



MEDLEMSMØDE 

 
Fra filmen: En forening i modvind. 

 

VENSKABSFORENINGEN 
DANMARK-DDF KOREA  

 

AFHOLDER MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 

29. SEPTEMBER 2016 KL. 19:00 
NORDVEST BOGCAFE, 

FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV. 
 

Formand Anders Kristensen 
orienterer om resultaterne af 

Koreas Arbejderpartis 7. kongres. 
 

Filmen om Venskabsforeningen  
En forening i modvind 

 vises i anledning af 10-året for 
dens tilblivelse. 

 

Alle interesserede er velkomne. 
Kaffe/te, vand, øl og vin kan købes til rimelige 

priser.  
 

 

GENERALFORSAMLING 

  
VENSKABSFORENINGEN DANMARK- 

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 

afholder  

ordinær generalforsamling 

lørdag den 26. november 

2016 kl. 13.00 
Nordvest Bogcafe 

Frederikssundsvej 64,  

København NV. 

Medlemmer modtager indkaldelse med 

dagsorden senest 4 uger før. 

 

 
Venskabsforeningens bod på K-Festival 

 

BESØG VENSKABSFORENINGEN 
DANMARK-DDF KOREA’S BOD PÅ  

K-FESTIVAL 20.-21. AUGUST I 
KØBENHAVN 

I Venskabsforeningens bod kan du købe og få 
informationsmateriale om Korea – herunder det 
nyeste nummer af foreningens blad Korea 
Bulletin. 
Du kan også købe ting fra Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea og få en snak om 
udviklingen i Korea og om Venskabsforeningen. 


