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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:  

INGEN TILLID TIL FN 
    Hvis FN’s Sikkerhedsråd stod til troende, så 

står Jorden og derved det verdenssamfund, 

som De Forenede Nationer påstår de 

repræsenterer, over for en militær trussel, der 

på uhørt vis truer verdensfreden. Derfor 

vedtog det i marts i år en række skrappe 

sanktioner. 

    Nu skulle man så tro, at disse sanktioner 

skal ramme det nyligt etablerede kalifat i 

Mellemøsten, den såkaldte Islamiske Stat, 

men nej. Ganske vist bomber en uhellig 

koalition med dansk deltagelse områdets 

ørkensand tilbage til stenalderen, men ifølge 

FN kommer truslen fra en helt anden kant. 

Kommer den så fra verdens største 

militærmagt - De Forenede Stater? Et land, 

hvor en selfmade landsbytosse kan købe sig til 

en præsidentpost, udgør vel en latent risiko for 

verdensfreden. Men det mener FN’s 

Sikkerhedsråd ikke. 

    Næh, det er DDF Korea med sine 25 

millioner indbyggere, der ifølge FN lige nu 

ryster verden i sin grundvold, fordi landet 

forfægter sin ret til at udnytte verdensrummet 

til fredelige formål i henhold til Ydre-rum 

traktaten. Den har siden 1967 fungeret som 

lov for udforskning og brug af det ydre rum, 

med udgangspunkt i, at det ydre rum tilhører 

menneskeheden som helhed. Derfor har DDF 

Korea opsendt en satellit, der skal forbedre 

muligheden for især at styre de 

klimaforandringer, der truer landets spar-

somme landbrugsjord og dets mange miner. 

    Men FN står ikke til troende, når det gælder 

Korea. Organisationen tillader på 66. år USA 

at misbruge dens navn og fremprovokere 

spænding langs grænsen med tilbagevendende 

militærøvelser. Hvis dens generalsekretær Ban 

Ki Moon er så bekymret over, at DDF Koreas 

satellitopsendelser ”destabiliserer den regio-

nale sikkerhed”, kunne han arbejde for at 

erstatte våbenstilstandsaftalen fra 1953 med en 

varig fredsaftale mellem USA og DDF Korea.  

 

    Det ville gavne tilliden til FN. 

 

Gert Poder, ansvarshavende redaktør 



KIM JONG UN’S 
NYTÅRSTALE 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un afholder 

2016-nytårstalen. 

 

DDF Koreas leder Koreas Arbejderpartis 

førstesekretær Kim Jong Un afholdt den 1. 

januar 2016 sin nytårstale til nationen. 

Ligesom i de to sidste nytårstaler lagde han 

hovedvægten på udviklingen af DDF Koreas 

økonomi og befolkningens levestandard. Men 

samtidig blev vægten også lagt på en 

tilstrækkelig forstærkning af landets forsvar til 

at imødegå imperialismens krigstrusler. 

Ligeledes lagde han vægt på bestræbelser på 

afspænding og national genforening. 

I det kommende år afholder Koreas 

Arbejderparti sin 7. kongres, hvor de opnåede 

fremskridt i DDF Korea skal opsummeres 

ligesom fremtidige planmål skal sættes. Det 

forventes, at partikongressen vil se en 

forbedring af befolkningens levestandard som 

den vigtigste af statens mange opgaver. 

I nytårstalen nævnte kammerat Kim Jong Un 

en række foranstaltninger for natur-

genopretning, sikring af landets 

naturressourcer og forebyggelse af forurening 

og miljøskader.   

Kammerat Kim Jong Un betonede i sin tale 

også vigtigheden af at iværksætte en intensiv 

kampagne blandt offentlige ansatte for at 

modvirke magtmisbrug, unødigt bureaukrati 

og korruption, som underminerer fællesskabet. 

Offentligt ansatte skal optræde som folkets 

tjenere, der kompetent og uselvisk hengiver 

sig til indsatser for folkets bedste, 

understregede han. 

I nytårstalen lagde kammerat Kim Jong Un 

også stor vægt på at fastholde en selvstændig 

udvikling af landet sådan: ”Dyrkelse af stor- 

 
Førstesekretær Kim Jong Un på virksomhedsbesøg  

 

magter og afhængighed af udenlandske 

kræfter er vejen til national undergang.”  

Et afsnit i nytårstalen omhandler også 

bestræbelserne for Koreas genforening og 

DDF Koreas udenrigspolitiske opgaver. Heri 

kritiseres de sydkoreanske myndigheder for at 

forhindre den inter-koreanske dialog og 

afspænding samt for kun at være fokuseret på 

et ”regimeskift” i Nordkorea og på at skabe 

mistro, splittelse og konfrontation mellem 

Nord og Syd. Kammerat Kim Jong Un retter i 

sin tale også en kraftig kritik imod USA’s 

DDF Korea-fjendtlige politik og dets modvilje 

mod at erstatte våbenhvileaftalen med en 

fredsaftale, der er forudsætning for at undgå 

krigsfaren, mindske spændingerne og skabe 

rolige forhold på den koreanske halvø.  

Uden direkte at nævne Japan og EU 

kritiserede kammerat Kim Jong Un også 

USA’s vasallande for at føre en urimelig 

kampagne for ”menneskerettigheder” imod 

DDF Korea. 

”Vores parti og republikkens regering vil 

styrke bestræbelserne for at styrke 

solidariteten med verdens folk, der modsætter 

sig aggression, krig, stormagtsdominans og 

underkastelse, og vi vil yderligere udvikle 

venskabelige relationer og samarbejdet med 

alle lande, som respekterer vores nationale 

suverænitet og opfører sig venligt overfor os,” 

fastslog han. 

Kammerat Kim Jong Un’s nytårstale 

præciserer endnu engang den nordkoreanske 

politik, som fortjener støtte fra alle 

Koreavenner og alle folk, som går ind for ind 

for uafhængighed, fred og afspænding i 

verden.  

Christer Lundgren 
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VESTEN FORDØMMER 
NORDKOREAS HANDLINGER, 
MEN OVERSER POINTEN 
 

Af: Robert Winstanley-Chesters, ph.d.-

stipendiat, School of Geography, University of 

Leeds. 
 

 
Kwangmyongsong-4 

 

Ifølge Korea-forsker Robert Winstanley-

Chester er det ganske muligt, at Nordkoreas 

seneste raketaffyring er 'et led i en 

videnskabelig og økonomisk udvikling', som 

resten af verden er fastbesluttet på ikke at 

anerkende grundet en snæversynet og sort-

hvid opfattelse af landet. 
 

Den globale fordømmelse af Nordkoreas 

affyring af Kwangmyongsong-4 satellitten den 

7. februar i år er efterhånden et velkendt 

scenarium. 

Den universelle vrede, som Pyongyangs 

handlinger har udløst, minder om de rasende 

reaktioner, der for nylig mødte den påståede 

underjordiske prøvesprængning af en 

brintbombe. 

Endnu en gang er USA, Sydkorea, Rusland, 

Japan og Kina (og mange andre) gennem 

deres behov for at udstede højlydte 

indvendinger blevet tvunget til at marchere i 

en tæt og ubekvem diplomatisk 

'gåsegang' - selvom de efterfølgende udsagn 

om, hvordan man nu ville fordømme og tage 

afstand fra Nordkorea, var noget mere 

uensartede. 

Og lige som det var tilfældet med størrelsen 

på prøvesprængningen ved Punggye-ri i januar 

2016, er der allerede blevet stillet 

spørgsmålstegn ved omfanget af den 

teknologiske bedrift involveret i affyringen af 

Kwangmyongsong-4. 

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap 

rapporterede ellers med karakteristisk 

hurtighed, at missilopsendelsen var 

mislykkedes. 
 

Verden overser baggrunden for affyringen 

Så er alt jo ved det gamle. Og som sædvanlig 

overser verden enhver anden årsag bag 

affyringen ud over spørgsmålet om atomvåben 

og ballistiske missiler. 

Og som det normalt er tilfældet, når det 

gælder Nordkorea og teknologi, er der en 

iøjnefaldende kløft mellem, hvad der rent 

faktisk foregår i Nordkorea og de skældsord, 

der bliver kastet omkring af landets fjender. 

Kwangmyongsong-4 handler lige så meget om 

Nordkoreas nationale videnskabelige og 

økonomiske udvikling, som det handler om at 

sende geopolitiske budskaber. 
 

Satellit skal hjælpe med planlægning af 

landbruget 

I december 2012 affyrede Nordkorea 

Kwangmyongsong-3 (Lysende stjerne-3, red.), 

som blev beskrevet som en 

jordobservationssatellit designet til at generere 

data, der skal understøtte planlægningen af 

Nordkoreas landbrug (selvom det også var 

hensigten at transmittere Song of Kim Il-Sung 

til planeten på en 470 Mhz frekvens). 

Desværre for Nordkorea hørte man aldrig 

nogensinde fra satellitten; både 

computersimuleringer og visuelle 

observationer viste, at hvad det end var, der 

var blevet placeret i kredsløb, snurrede nu 

ukontrolleret rundt. 

Indtil videre har Nordkorea afstået fra at prale 

med Kwangmyongsong-4 satellittens tekniske 

kapacitet, og man har heller ikke fremført 

påstande med hensyn til dens musikalitet. 

Nordkorea har endnu engang benyttet 

beskrivelsen 'jordobservationssatellit', der 

indeholder 'måleapparater og 

telekommunikationsudstyr, der er nødvendige 

for observation af Jorden'. 

Men ifølge en analyse af satellittens bane og 

kredsløb lader det til, at det objekt, der denne 

gang frigives i den afsluttende fase, er under 

kontrol. Faktisk beskriver den anerkendte 

hollandske satellit-tracker Marco Langbroek 

satellittens kredsløb som 'i overensstemmelse 

med en telemålingsbaseret rolle'. 



 

Verden tror ikke på, at Nordkorea har 

fredelige intentioner 

Verdens nationer synes fast besluttede på at se 

Kwangmyongsong-4 som endnu et eksempel 

på en provokerende våbenafprøvning. De er 

ivrige efter at negligere Pyongyangs påstande 

om, at det rent faktisk er en øvelse i at udvikle 

Nordkoreas kapacitet for at udforske rummet 

med fredelige formål. 

En sådan udforskning og anvendelse er 

naturligvis helt lovlig ifølge FN's traktat om 

det ydre rum, der blev vedtaget i 1967 og 

Ydre rum-traktaten fra 1975, der er en traktat, 

som fungerer som basis for international lov i 

rummet. 

Nordkorea tilsluttede sig begge traktater i 

2009. 

Hvorfor forekommer det egentlig være så 

underligt, at Pyongyang ønsker at udvikle sin 

kapacitet for at kunne opsende rumfartøjer 

eller for at bygge funktionelle 

jordobservationsanordninger? 
 

Industriel planlægning i Nordkorea har 

'historisk tilfældig karakter' 

Nordkoreas udvikling af anordningen fra 2012 

som ét element i flere projekter, der fokuserer 

på at forbedre landbrugets kapacitet, giver god 

mening i betragtning af den nordkoreanske 

industrielle planlægnings historisk tilfældige 

karakter. 

Hvis satellitten virkelig har en 

telemålingsbaseret kapacitet, vil den være en 

stor hjælp for Nordkoreas skov- og 

fiskeriforvaltning, og den vil i høj grad 

forbedre landets meteorologiske overvågning. 
 

Prioriteter for Nordkorea 

Det er alt sammen store indenlandske 

prioriteter. Nordkoreas øverste leder, Kim 

Jong-Un, fordømte helt uventet og temmelig 

ondskabsfuldt landets vejrtjeneste i 2014. 

I 2015 lagde hans regering store anstregelser i 

udviklingen af fiskeriet og i forebyggelsen og 

prognosticeringen af oversvømmelser (især 

efter de seneste oversvømmelser i den 

betydningsfulde by Rason i den nordøstligste 

del af Nordkorea - en by, som siden 2011 har 

haft status som specialby). 

Og bortset fra de potentielle åbenlyse og 

praktiske fordele, har udenrigskommen-

tatorerne ikke været videre opmærksomme på 

Kwangmyongsong-4 rakettens plads i 

Nordkoreas politiske kalender. 
 

'Snæversynet og sort-hvid opfattelse af 

Nordkorea' 

Vestlige kommentatorer omtalte den 

nordkoreanske avis Rodong Sinmun's 

euforiske rapportering af affyringen. Avisen 

udtrykte forundring over, »den fascinerende 

damp af Juche satellit på den klare og blå 

himmel om foråret i februar på tærsklen til 

'Den Lysende Stjernes Dag'«. Men de 

formåede ikke at forbinde prikkerne. 

Den 16. februar ('Den Lysende Stjernes Dag') 

var Kim Jong-Il’s fødselsdag. Det er svært at 

forestille sig en bedre posthum gave. 

Resten af verden har også overset enhver 

forbindelse med det koreanske arbejderpartis 

forestående 7. partikongres i maj 2016, og det 

politiske og udviklingsmæssige teater, der 

følger i kølvandet på denne ét år lange 

begivenhed. 

I stedet raser den øvrige verden mod 

Pyongyang med de sædvanlige temaer: 

Trussel, frygt og fare. Den globale 

tænderskæren er et bevis på, hvor snæversynet 

og sort-hvid vores holdning til Nordkorea er 

blevet. 
 

Rumfærd lovprises som 'national 

tapperhed' 

Vi lever i en verden, hvor teknologi, der har 

flere anvendelsesmuligheder, bliver sprængt 

over stratosfæren mange gange om året, og 

hvor opsendelsen af astronauter, som 

Storbritanniens nye 'helt', major Tim Peake, 

bliver lovprist som en manifestation på den 

nationale tapperhed. 

Selv midt i den kolde krig blev den sovjetiske 

austronaut, Yuri Gagarin, feteret af Vesten for 

hans banebrydende rumrejse. 

Alligevel - og på trods af at den tydelige 

indenrigskontekst for opsendelsen er tydelig - 

nægter vi at åbne op for tanken om, at det 

nordkoreanske rumeventyr kan være motiveret 

af andet end krigeriskhed. 
 

 

Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The 

Conversation og oversat af Stephanie Lammers-

Clark. Udgivet på dansk af Videnskab.dk. 



KRIGSØVELSER I 
KOREA IGEN IGEN 

 
Fra de USA-ledede krigsøvelser Foal Eagle og Key 

Resolve16, der fandt sted i Sydkorea i marts og april.  

 

Den 2. marts 2016 igangsatte USA’s 

overkommando rekordstore krigsøvelser i 

Sydkorea – de såkaldte Key Resolve og Foal 

Eagle øvelser med deltagelse af ca. 20.000 

USA-soldater og over 300.000 sydkoreanske. 

Og derudover deltager et mindre antal soldater 

og officerer fra USA’s nærmeste allierede – 

herunder naturligvis fra Danmark, som er 

USA’s tro følgesvend i verdens mange 

konflikter. Øvelserne varede i 8 uger, og Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea i nord var 

udråbt til fjenden, der skulle bekæmpes. 

I krigsøvelserne indgår brug af alle militære 

værn samt specialenheder og mange typer 

våben – herunder taktiske atomvåben. 

Krigsøvelserne er tidligere af USA’s 

overkommando blevet benævnt som ”årlige 

øvelser af defensiv karakter”. Men denne gang 

indøves åbenlyst en operationsplan OP5015, 

der går ud på ved et højintensivt 

overraskelsesangreb at fjerne DDF Koreas 

øverste ledelse ved en såkaldt 

”halshugningsoperation”. Det socialistiske 

samfundssystem i DDF Korea styrtes ifølge 

planen. 

Det bemærkelsesværdige ved disse 

krigsøvelser er skærpelsen af deres åbenlyse 

aggressive karakter og fordoblingen af antal 

soldater i forhold til de seneste år samt et øget 

antal af de mest avancerede offensive våben så 

som flere atombevæbnede hangarskibe og 

ubåde og bombefly af klassen B52, og B-2 og 

F-22 kampfly. 

 

 

Danmark er med som USA’s tro følgesvend 

Ifølge en noget sparsom aktindsigt, som Korea 

Bulletin har modtaget fra Værnsfælles 

Forsvarskommando, deltog 5 danske officerer 

fra Flyvevåbnets Taktisk Stab i Key Resolve-

16-øvelsen. Gruppen af danske officerer ledes 

af en oberstløjtnant som er ”Detachment 

Commander.” Ifølge den begrænsede 

aktindsigt vil effekten af dansk deltagelse 

være ”træning og vedligeholdelse af operative 

færdigheder.” I en såkaldt ”operationsordre” 

begrundes den danske deltagelse i USA’s 

krigsøvelse i Korea med, at ”Danmark i 

tilfælde af ophævelse af våbenhvilen i Korea 

har forpligtet sig til at returnere til den 

koreanske halvø og bidrage til at genoprette 

mellemfolkelig fred og sikkerhed.” En 

forpligtelse som skiftende danske regeringer 

uden offentlig politisk bevågenhed siden 2009 

har tolket således, at Danmark skal deltage i 

USA’s tilbagevendende krigsøvelser med 

henblik på at være forberedt på dansk 

deltagelse i en ny Koreakrig. 

Store dele af de modtagede sagsakter er 

overmalet med sort og således undtaget af 

aktindsigten med henvisning til ”fare for 

skade for statens sikkerhed, rigets forsvar, 

Danmarks udenrigspolitiske interesser og 

faren for, at offentliggørelse vil 

kompromittere nuværende og fremtidig 

operationssikkerhed.” 

Krigsøvelserne kommer i forlængelse af, at 

FN’s Sikkerhedsråd samtidig vedtog de hidtil 

hårdeste sanktioner, der nu truer det 

almindelige samfundsliv i DDF Korea. 

Begrundelsen for sanktionerne er, at 

stormagterne og en række hovedsageligt USA-

venlige lande i Sikkerhedsrådet ikke kan 

acceptere DDF Koreas ret at besidde et 

effektivt forsvar til at beskytte sin suverænitet 

og uafhængighed og dets ret til fredelige 

satellitopsendelser og rumforskning. 

DDF Korea har som modsvar anmodet FN’s 

Sikkerhedsråd om at fordømme og stoppe 

USA’s farlige krigsøvelser i Sydkorea, men 

den er til gengæld blevet afvist. 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

udsendte den 8. marts en protest mod 

krigsøvelserne og en opfordring til den danske 

regering om at stoppe dansk medvirken til 

konfliktoptrapning i Korea.                 A.K. 



KORTE  
KOREA-NYHEDER 

 

KAMP MOD MAGTMISBRUG 
BLIVER TEMA PÅ 7. KONGRES 
På et plenarmøde i Koreas Arbejderpartis 

centralkomite den 2.-3. februar 2016 blev det 

besluttet at gøre kamp mod privilegier og 

magtmisbrug til et tema i den kommende 7. 

partikongres i maj. Beslutningen blev taget på 

baggrund af en fremlagt rapport, der gav flere 

deltagere anledning til især at kritiserede, at 

der findes en tendens nogle steder indenfor 

partiet til at jagte efter egne privilegier, 

magtmisbrug og unødigt bureaukrati. En 

tendens, der bør sættes grundigt ind imod for 

at fjerne. Mødet gav i øvrigt udtryk for, at man 

forventer, at den kommende kongres vil blive 

en historisk begivenhed, der vil videreudvikle 

Koreas Arbejderparti til en kraftfuld politisk 

stab i den koreanske revolution, og et parti der 

deler skæbne med de folkelige masser under 

ledelse af førstesekretær Kim Jong Un.    
 
Gode nyheder fra parlamentsmøde: 

ØKONOMISK FREMGANG   
Den 30. marts 2016 under 9. plenarmøde i 

Den Øverste Folkeforsamling (DDF Koreas 

parlament) kom der væsentlige nyheder frem. 

I en finanslovsrapport aflagt af landets 

finansminister Choe Kwang Jin var det 

vigtigste fra indholdet: 1) En stigende indtægt 

fra lokal ikke-centralt styret økonomi (den 

central styrede økonomi er dog fortsat meget 

dominerende). 2) Fortsat vækst i 

landbrugsproduktionen på samme niveau som 

i 2015 uden behov for nødforanstaltninger. 3) 

Høj substantiel stigning på 8,1 % i de statlige 

bygge- og anlægsinvesteringer svarende til 

13,7 % af det samlede statsbudget. 4) 

Tilsyneladende vil ingen negative 

finanseffekter forekommer efter lukningen af 

Kaesong Industrizonen.  
 

NYE SANKTIONER VEDTAGET 
FN’s Sikkerhedsråd vedtog den 2. marts 2016 

nye og endnu hårdere sanktioner imod DDF  

Korea end de allerede eksisterende. Det skete 

 

Security Council Imposes Fresh Sanctions on 
Democratic People’s Republic of Korea, 
Unanimously Adopting Resolution 2270 
(2016) 
 

ved vedtagelse af resolution nr. 2270 som 

reaktion på og fordømmelse af DDF Koreas 

brintbombetest i januar og Kwangmyongsong-

4 satellitopsendelsen i februar 2016, som rådet 

mente udgjorde en overtrædelse af tidligere 

resolutioner om forbud mod kernevåbentest og  

test af ballistiske missiller, hvilket rådet 

fejlagtigt kalder satellitopsendelsen. 

Det skal bemærkes, at de 15 medlemslande i 

Sikkerhedsrådet næsten alle er nære allierede 

med USA eller stormagter, der ikke har 

sønderlig forståelse for DDF Koreas for behov 

for at forsvare sin uafhængighed og 

suverænitet.  

Sanktionerne siges at skulle forhindre DDF 

Korea i at fortsætte udvikling af kernevåben 

og ballistiske raketter (alle raketopsendelser 

har en større eller mindre ballistisk bane), men 

de rammer landet økonomi på kerneområder, 

der går langt ud over formålet.  

Sanktionerne omfatter f.eks. forbud mod 

nordkoreansk eksport af kul, ædelmetaller og 

sjældne jordarter og mineraler, som netop 

udgør et stort potentiale for landet økonomi. 

Der indføres fuld kontrol af alle passagerer og 

fragt til og fra DDF Korea i alle 

transportmidler, forbud mod salg af 

flybrændstof til DDF Korea, forbud mod 

samarbejde med nordkoreansk kontrollerede 

firmaer og institutioner i udlandet samt 

indefrysning af aktiver i disse. Der indføres 

rejseforbud mod yderligere 8 navngivne 

koreanere og inspektionsordre mod 31 

navngivne nordkoreanske skibe og udvidet 

forbud mod køb og salg af tjenesteydelser og 

rådgivning til eller fra DDF Korea. På den 

måde ved virkeligt barske midler at ramme 

DDF Korea på de mest sårbare områder.  

Rusland og Kina har angiveligt deres egne 

stormagtsstrategier for håndtering af disse nye 

sanktioner, idet ingen af de to har interesse i et 

sammenbrud i DDF Korea. 

Som reaktion på Sikkerhedsrådsresolutionen 

besluttede Sydkoreas regering få dage efter at 

http://www.un.org/press/en
http://www.un.org/press/en


trække dets ca. 350 ledere og specialister ud af 

Kaesong Industri Komplekset i DDF Korea og 

lukkede hermed ned for dette nord-syd 

samarbejde, der har eksisteret siden 2004. 

Sydkoreas begrundelse for denne drastiske 

handling var frygt for, at DDF Koreas 

indtægter fra Kaesong Industri-samarbejdet 

bruges til udvikling af kernevåben og 

ballistiske missiler, hvilket er helt 

udokumenteret. 

 

VALGSEJR TIL OPPOSITIONEN I 
SYDKOREA – PARK’s PARTI TABTE 

  
Kim Chong In, leder af det vindende Minjoo-parti   

 

Det centrum-venstre orienterede Minjooparti 

vandt ved valget i Sydkorea den 13. april 

overraskende over det konservative Saenuri 

parti, som præsiden Park Geun Hye tilhører. 

Partiet fik 123 af parlamentets 300 pladser, 

mens det nu tidligere regeringsparti fik 121. 

Men Minjoopartiet forventes at kunne skaffe 

et regeringsgrundlag med støtte fra de to 

mindre Folkepartiet og Retfærdighedspartiet, 

så de tilsammen opnår 167 pladser. De to 

sidstnævnte partier opnåede mindre fremgang 

efter tvangsopløsningen af det venstre-

orienterede UPP, der havde 6 pladser (tomme) 

i parlamentet. 

Valgresultatet er ifølge iagttagere udtryk for 

den stærkt stigende utilfredshed med og 

folkelige modstand mod præsident Park’s 

regerings højredrejede nedskærings- og 

privatiseringspolitik. Bl.a. vrede over en 

række forringelser af ansættelses- og lønvilkår 

på arbejdsmarkedet og pensionsforringelser. 

Og dertil også en større og større økonomisk 

usikkerhed med stor privat gæld, og en 

stigende ungdomsarbejdsløshed, der ikke er 

set større de sidste tyve år. Derudover tillige 

større og større modstand mod de 

sydkoreanske myndigheders magtmisbrug 

mod politiske modstandere, som de kalder 

”Nordkoreasympatisører” og dermed 

kriminaliserer, fængsler og lukker munden på.         

VENSKABSFORENINGENS 

ARKIV NU HOS ARBEJDER-

BEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG 

ARKIV OG ARBEJDERMUSEET 

 
Arbejdermuseet i København, hvor Venskabsfor- 

eningens arkiv nu befinder sig. 
 

 
Arkivar Jesper Jørgensen fra Arbejderbevægelsens 

Bibliotek og Arkiv modtager her den 5. april 2016 

Venskabsforeningens arkiv bestående af 11 

flyttekasser. 
 

Den 5. april 2016 indgik Venskabs- 

foreningen Danmark-DDF Korea en aftale 

med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 

og Arbejdermuseet (ABM) om at overtage 

hele foreningens arkiv. Samme dag blev 

arkivet overdraget til ABM. Arkivet består 

hovedsageligt af dokumenter, fotos, videofilm, 

ordner og lignende igennem knap 50 år. Disse 

ting bliver nu professionelt registreret og 

arkiveret. Ifølge aftalen har foreningens 

bestyrelse fortsat fuld adgang til arkivet, 

selvom det tilhører ABM. 

   A.K. 



ANKER JØRGENSEN PÅ 
BESØG HOS PRÆSIDENT 
KIM IL SUNG 
 

- SET I ANKERS DAGBOG 
 

 
Præsident Kim Il Sung ses her sammen med 

Socialdemokratiets daværende formand Anker 

Jørgensen under besøg i maj 1984. 

 

KOREA BULLETIN BRINGER HER 

UDDRAG FRA ANKER’S REJSE-

DAGBOG OM HANS SAMTALE MED 

PRÆSIDENT KIM IL SUNG UNDER 

BESØS I DDF KOREA I MAJ 1984. 
 

Vore samtaler begynder i et stort rum med et 

langt bredt mahogni-forhandlingsbord. Jeg 

sidder alene overfor 4. Den ene er tolk, der 

oversætter fra koreansk til engelsk. Han 

omtaler min viceformand Knud Heinesens 

besøg og siger, at der er gode relationer 

mellem vores lande, bl.a. også diplomatisk 

forbindelse, og vi har en god samhandel. I 

realiteten er den dog meget beskeden. Han 

mener, at Danmark kan hjælpe med bl.a. 

teknologi. Jeg gør opmærksom på, vi også har 

mulighed for at eksportere byggeri, og nævner 

et par danske firmaer, som jeg inden afrejsen 

talte med.  
 

USA bestemmer alt i Sydkorea 

Han siger noget om den internationale 

situation, den økonomiske krise, faren for 

krig. Han fortæller også om de mange forsøg 

på at få et genforenet Nord- og Sydkorea, men 

der er jo ikke nogen uafhængig regering i 

Sydkorea, siger han. Den er komplet afhængig 

af USA. Han mener, at den amerikanske 

ambassade bestemmer alt i Sydkorea. Han gør 

gældende, at USA behøver Sydkorea mod 

Kina og Sovjet, og siger, at der er 40.000 

amerikanske soldater i og 1000 atombomber i 

Sydkorea.  
 

Jeg kommer ind på årsagen til krigen mellem 

Nord og Syd. Fortæller ham, at vi har den 

opfattelse, at det var Nordkorea, der angreb 

Sydkorea. Det afviser han kategorisk. Han 

fortæller en hel masse om, at de jo kun er 17 

millioner mod Sydkoreas 30 millioner. Men 

kendsgerningen er, at Kim Il Sungs hær i 1950 

trængte ned i Sydkorea, men i kraft af at 

amerikanske tropper gik bag Kim Il Sungs 

tropper blev de trængt tilbage til 38. 

breddegrad. Han har imidlertid en helt anden 

opfattelse af tingene.    

   

Jeg kommer ind på den tankegang, at man 

måske kunne få amerikanerne til at forlade 

Sydkorea, hvis man kunne være sikker på, at 

Nord ikke ville angribe. Han afviser det, og 

siger, at amerikanerne vil være i Sydkorea. I 

øvrigt havde Nordkorea ikke ret mange våben, 

i hvert fald ikke så mange, som de egentligt 

finder nødvendigt. De har ikke råd til at købe 

de dyre MIG-fly fra Sovjet, og Sovjet forærer 

os ikke noget, sagde han. USA supplerer 

derimod hele tiden deres militære styrker i 

Syd. Japanerne hjælper også Sydkorea med 

civilhjælp. Og det er som at tage fra den ene 

lomme til den anden.  
 

Trepartsforhandlinger er vejen frem 

Han kommer også ind på deres forslag om 

trepartsforhandlinger (ikke den slags vi kender 

i Danmark), som går ud på, at Sydkorea og 

USA skal forhandle samtidig med Nordkorea. 

De vil have, at USA sidder med ved bordet, da 

det alligevel er dem, der bestemmer. Han gør 

gældende, at det oprindeligt var et amerikansk 

forslag, som vist nok var inspireret af Tito, og 

som de nu accepterer. Men nu vil Sydkorea 

kun forhandle alene med Nordkorea. Jeg 

sagde, at det vigtigste er, at der kommer 

forhandlinger i gang, at mulighederne for at 

genforene Nord og Syd sker med fredelige og 

demokratiske midler. Det siger han ja til, men 

fortæller så om USA’s styrker, som har bygget 

en mur tværs over Korea fra kyst til kyst, i alt 



260 km. Den skulle være 6 meter høj og 3 

meter tyk. Han fortæller også om de mange 

demonstrationer, bl.a. af studenter i Sydkorea. 

Disse studenter kræver genforening og bedre 

vilkår for deres studier. Han sagde, at der var 

partier i Sydkorea, der blev undertrykt, og 

mange sad i fængsel. Jeg sagde ja, men der har 

de dog flere partier, men også jeg er 

modstander af, at man undertrykker nogle 

partier. Også nogle af mine partifæller i 

Socialistisk International i Sydkorea er sat i 

fængsel. Men der er trods alt flere partier. 

Jeg spurgte om man kan sammenligne Nord- 

og Sydkorea med Vest- og Østtyskland. Nej 

bestemt ikke, sagde Kim Il Sung. Tyskland 

har været en aggressiv magt, det har vi ikke 

været i Korea. Derfor kan det være godt være 

rigtigt at fastholde, at Tyskland fortsat skal 

være adskilt i to, men Nord- og Sydkorea må 

forenes. Det kan ske ved dannelse af en 

konføderation. 
 

Jeg stillede flere spørgsmål, og Kim Il Sung 

mente ganske bestemt, at det var muligt, at to 

så vidt forskellige systemer, som det, der er i 

Syd og Nord, kunne leve side om side, men 

dog med fælles regering i form af en 

konføderation, som i forhold til omverdenen 

skulle være neutral. 
 

Jeg spurgte, om Kina og Sovjet havde nogen 

trang til at dominere over Nordkorea eller 

Korea i det hele taget. Nej, Nordkorea har de 

allerbedste relationer til både Kina og Sovjet. 

Men Kim Il Sungs sagde også, at det var 

vigtigt at understrege, at man holdt ikke med 

den ene af dem imod den anden. 

Jeg omtalte mit besøg i Kina i 1982, hvor jeg 

var overrasket over at høre, at Deng Xiaoping 

og andre ledere af det kommunistiske Kina, 

angreb Sovjetunionen så stærkt, fordi den ville 

regere over alle. Eller som de kalder det den 

sovjetiske hegemoni. Jeg fik ingen særlig 

kommentar til det, men Kim Il Sung talte om 

det besøg, der netop nu fandt sted af det 

kinesiske kommunistiske partis general-

sekretær Hu Yao Bang. Vi drøftede også 

Reagans besøg i Kina. Han sagde, at Kina har 

brug for bl.a. amerikansk teknologi. 
 

 

 

DDF Korea er et u-land 

Om sit eget land, sagde Kim Il Sung, at det er 

et u-land. Jeg sagde høfligt, at det, jeg havde 

set indtil nu, ikke gav indtryk af det, vi i 

Vesteuropa almindeligvis forstod som et 

udviklingsland. Jeg påpegede den vældige 

teknologiske udvikling i Sydkorea. Hvis man 

kunne komme på talefod, kunne man jo også 

der få den teknologiske hjælp. Ja, sagde Kim 

Il Sung, men det vil slet ikke ske. De vil kun 

som USA. Kim Il Sung sagde også, at de har 

kul, jern og mange andre råstoffer i 

Nordkorea. Vi vil gerne levere sådanne ting til 

Sydkorea, men de vil hellere sende deres ting 

til Østrig, England, ja Brasilien. Og så fanger 

de vores fisk i vores farvande, sagde han. Han 

sagde også, at Mitterand havde lovet, at 

oprette diplomatiske forbindelser mellem 

Frankrig og Nordkorea, men endnu var det 

ikke sket. Han ville også gerne eksportere til 

Danmark f.eks. kul. Jeg sagde, at nok ville 

blive dyrt med lange transport. 
 

Vi havde endnu nogle bemærkninger om 

forskellige udenrigspolitiske ting, men 

sluttede vor samtale med nogle almindelige 

venlige bemærkninger og med tak for 

samtalen. 

Anker Jørgensen 

formand for Socialdemokratiet1972-1987 

dansk statsminister1972-73 og 1975-1982   
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KÅRE I KOREA 

 
Velbesøgt medlemsmøde i Venskabsforeningen den 2. 

februar 2016 med Kåre Bluitgen. 

 
Tirsdag den 2. februar 2016 var forfatteren 

Kåre Bluitgen hovedperson i Venskabs- 

foreningens åbne medlemsmøde i Nordvest 

Bogcafé i Københavns Nordvestkvarter. 

Arrangementet var velbesøgt af ca. 30 

forventningsfulde tilhørere. Den veloplagte 

forfatter fortalte levende og humoristisk om 

sin rejse i Nordkorea efteråret 2015. Formålet 

med Kåre Bluitgen’s rejse var at samle 

materiale og inspiration til en bog, der viser en 

side af Nordkorea, som de vestlige medier 

undlader at omtale. Kåre fandt, at mange 

vestlige bøger om Nordkorea er ubrugelige, 

idet forfatterne ikke søger at få indsigt i den 

koreanske forforståelse. Forfatteren havde 

planlagt en stor rundrejse i Nordkorea, hvor 

han bl.a. kom forbi universiteter, skoler, 

forfatterforeninger, diverse organisationer, 

fabrikker, landbrug, fejring af Koreas 

Arbejderpartis 70-årsdag m.v. 

Et af hovedformålene med Kåre Bluitgen’s tur 

var at få be- eller afkræftet mange af de rygter 

om Nordkorea, der i høj grad dyrkes i de 

vestlige medier, herunder de danske. En af de 

første store oplevelser, Bluitgen kunne 

fortælle om, var mødet med en nordkoreansk 

handicaporganisation i Pyongyang. Her 

fortalte Bluitgen om et inspirerende møde med 

en meget energisk formand for organisationen, 

der kunne berette om sit mangeårige arbejde 

og kampe. Kåre Bluitgen kunne endvidere 

selv fortælle forsamlingen, at på lige fod med 

andre lande i verden var der handicappede 

mennesker i gadebilledet i Nordkorea – så 

denne påstand blev således afkræftet. 

Kåre Bluitgen besøgte også oppositionspartiet 

Chosŏn Sahoe Minjudang, der er det 

socialdemokratiske parti i Nordkorea og har 

50 medlemmer ud af 687 i det store parlament. 

Det var en stor oplevelse at være i partiet 

lokaler og hovedkontor. Her fandt Kåre 

Bluitgen også ud af, at grunden til vi ofte 

hører at tingene vedtages enstemmigt i 

parlamentet, er at idealet om demokratisk 

centralisme er stærkt i Nordkorea, og 

at forhandlingerne primært findes sted, inden 

der stemmes, en opfattelse som det 

socialdemokratiske oppositionsparti også 

bifalder. 

Som den sjoveste anekdote havde Kåre 

Bluitgen på forhånd besluttet sig for, at han 

ville til frisøren i Nordkorea for at teste, om 

det virkeligt var sandt, at man kun kunne blive 

klippet efter et bestemt antal frisurer ifølge 

lovgivningen. Da han præsenterede denne 

historie for sin frisør, mødte han kun stor 

undren og latter. Det var man ikke bekendt 

med. Da Kåre Bluitgen derpå bad om at blive 

klippet som Kim Jong-Un, mødte han igen 

latter, og det var gennemgående for Bluitgens 

fortællinger: Humor, venlighed og optimisme 

i Nordkorea. 
 

Kåre Bluitgen’s bog forventes at udkomme i 

2017.                                              

Morten Dam  

 

Bemærk 

Venskabsforeningen har ny adresse: 

Da Venskabsforeningen Danmark-DDF 
Koreas formand er flyttet, har foreningen 
samtidig fået ny postadresse som 
formandens: 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
c/o A. Kristensen,  
Mjølnerparken 50, 2.tv.,  
2200 København N. 
 

Telefonnr. og e-mailadressen er 
uforandret: Tlf. 23 69 07 80 og  
dk-korea@inform.dk 



NYHEDSBUREAUER VRØVLER 
OM VENSKABSFORENINGEN 
 

Foranlediget af Kommunistisk Partis beslutning 

om udmeldelse af Venskabsforeningen har det 

sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap og det 

Washington-baserede NK-News udsendt 

henholdsvis den 3. og 5. april en historie om, at 

Danmarks Kommunistiske Parti har meldt sig ud 

af Venskabsforeningen, som de omtaler som 

Danish KFA (Korean Friendship Association). Og 

oven i det fremgår det i overskriften, at DKP ikke 

længere støtter Nordkorea. I stedet for at gå til 

kilden, interviewer NK News også en lektor på 

Roskilde Universitet Chris Holmsted Larsen om 

sagen. Denne for os ukendte lektor kender 

åbenlyst intet til Korea-solidaritetsbevægelsens 

historie i Danmark, hvilket kun forkludrer sagen 

yderligere. Bl.a. kalder han Venskabsforeningen 

for ”en stramt kontrolleret kommunistisk 

frontorganisation”, og han tror, at vi er en del af 

KFA. Og videre kalder Larsen 

Venskabsforeningens medlemmer for et svindende 

antal hovedsageligt bestående af veteraner fra den 

kolde krig og dogmatiske kommunister.”  
 

Kendsgerningerne er:  

DKP har været kollektivt medlem af 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i 

mange år og er det fortsat. Og os bekendt har DKP 

ikke ytret noget om, at man ikke længere vil støtte 

DDF Korea.   

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea er ikke 

KFA og er ikke sammenblandet med den 

organisation. Venskabsforeningen blev stiftet i 

1968 og har sine rødder tilbage til den brede 

venstrefløj og progressive kredse i Danmark på 

den tid. Venskabsforeningen er en politisk og 

økonomisk absolut uafhængig dansk demokratisk 

forening, der ikke er kontrolleret af noget parti 

eller andre, og den er heller ikke er en 

underafdeling af nogen anden organisation. 

Venskabsforeningens medlemsskare er i dag ikke 

svindende – tværtimod – og den består af 

medlemmer i hele landet i alle aldre og med 

mange forskellige politiske anskuelser.  

KFA Korean Friendship Association blev stiftet i 

2000 af Alejandro de Benos i Spanien og er en 

international organisation med en helt anden 

historie. Det burde Chris Larsen og NK News 

have undersøgt inden de udtalte sig om os. De har 

altså ramt helt ved siden af skiven i deres 

gætværk.                                     

Anders Kristensen 
Formand for Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea  

KOREANSK NUDELRET 

 
 

Denne opskrift er en gammel koreansk, som er 

nem at gå til. Man kan selv vælge hvilken 

slags kød eller fisk, man vil anvende. Og er 

man vegetar, kan man undlade kødet. 

Nedenstående opskrift er til ca. 4 personer.  
 

Ingredienser :  

40 gram sesamfrø 

2 spsk. olie (Smagsneutral)  

2 spsk. sesamolie 

4 Groft hakkede forårsløg 

2 fed hvidløg der er presset eller meget 

finthakket 

2 tsk. rød chili  

200 gram kød af eget valg (husk at vælge kød 

med kort tilberedningstid) 

150 gram Tofu I tern 

100 gram champion i tynde skiver 

1 rød peberfrugt i tynde strimler 

2 spsk. vans 

2 spsk. soya 

2 tsk. sukker 

300 gram nudler 
 

Fremgangsmåden:  

Rist sesamfrøene til de er nøddebrune på en 

tør pande. Rør herefter sesamolie og sesam 

sammen. Hæld halvdelen i en tykbundet gryde 

eller wok og steg kødet heri i ca. 2 minutter. 

Tag det herefter op og steg tofu hurtigt, til den 

er let gylden og tag også denne op. Kom 

herefter resten af olien i gryden og steg 

grønsagerne i 3 minutter. Kom så vand og 

soya sammen med sukker i gryden og kom 

nudlerne i. Vend det forsigtigt sammen og lad 

det koger i ca. 5 minutter. Tilsæt så de 

resterende ingredienser under omrøring i 2 

minutter. Server til sidst retten i skåle, og 

gerne med pinde, hvis det skal være ægte 

koreansk.  

Ulrich Larsen 



SPORTSNYT FRA DDF KOREA 
 

Ved Henning Jakobsen 
 

DDF KOREAS U19-KVINDE-FODBOLD 

LANDSHOLD VINDER INTERNATIO-

NAL TURNERING I RUSLAND 

 
DDF Korea U19 kvindefodboldhold ses her i 2015 

til et mesterskab i Nanjing i Kina. 
 

I Sochi i Rusland afholdtes der fra 10. til 19. 

marts 2016 en 8-nationers turnering med titlen 

- ”Foråret i Kuban” - for U19-

kvindefodboldhold med deltagelse af 6 

landshold og to regionale russiske hold. DDF 

Korea vandt den indledende gruppe B med 

store sejre på henholdsvis 4-0 og 5-1 over de 

regionale hold fra Krasnodar-regionen og fra 

Sibirien. I den tredje og sidste puljekamp 

ventede Estland, der blev slået i en klar 6-0-

sejr. I semifinalen blev Rumænien slået 2-0 og 

i finalen den 19. marts var det værtsnationen, 

Rusland, som ligeledes blev slået 2-0 af DDF 

Korea.. 
 

8. MARTS MARKERET MED SPORT 
106-året for indstiftelsen af den 

internationale kvindedag blev markeret 

med 3 dages sportslege for kvinder i DDF 

Korea i dagene 5.-7. marts. Legene blev 

afholdt i Pyongyang Indendørsstadion. 360 

kvinder fra forskellige provinser deltog og 

dystede i bl.a. volleyball, bordtennis og 

taekwondo. Holdet fra Nordhamgyong 

provinsen vandt legene foran holdene fra 

Pyongyang (by) og Sydhwanghae 

provinsen. 

DDF KOREA KVALIFICEREDE SIG IKKE 
TIL KVINDEFODBOLD VED OL I RIO  
I lighed med Danmark formåede DDF 

Korea desværre ikke at blive blandt de kun 

12 hold, som deltager i 

kvindefodboldturneringen ved årets 

Olympiske Lege i Rio de Janeiro. 

Kvalifikationsturneringen forgik i Osaka i 

Japan fra 29. februar til 9. marts og 

hverken DDF Korea, Sydkorea eller 

værtsnationen Japan formåede at sikre sig 

en af de to asiatiske pladser til årets OL-

turnering i kvindefodbold. De to OL-

pladser gik i stedet til Kina og Australien. 
 

 
Nordkoreanske An Kum Ae vandt guldmedalje i judo 

ved OL i London i 2012. 
 

DE FØRSTE 28 NORDKOREANSKE 
SPORTFOLK KLAR TIL OL 
Den 24. december kunne KCNA oplyse at 

28 nordkoreanske sportsfolk allerede da 

havde kvalificeret sig til OL i Rio de 

Janeiro i 2016. Der forventes endnu større 

nordkoreansk deltagelse, som bl.a. 

forventes at omfatte judo, boksning, 

gymnastik og vægtløftning. 

 

 

Sidste nyt: 

DDF KOREA UNDERSKRIVER PARIS-
KLIMAAFTALEN I NEW YORK 
 

DDF Koreas udenrigsminister Ri Su Yong var 

med blandt de 175 medunderskrivere af Paris 

Klimaaftalen i FN’s Konvent i New York den 

22. april 2016. DDF Korea forpligter sig 

således for ansvarligt at arbejde for 

klimamålene fra Paris COP21-aftalen.  

 



MERE HUMANITÆR STØTTE TIL 
FOLKENE I UNHA-RI KOREA 

 
Medlemmer af Venskabsforeningens delegation ses 

her med lederen af Unha-ri Koreansk-Dansk Venskabs 

Ko-operativfarm efter aflevering af humanitære 

donationer i august 2015. 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s 

delegation har under sit besøg i Korea i august 

2015 igen afleveret humanitære donationer til 

folkene i venskabslandsbyen Unha-ri, der 

ligger i Nampo-regionen ved vestkysten. 

Denne gang til en værdi af 3000€. 

Donationerne bestod af kuponer til 2840 liter 

dieselolie til farmens landbrugsmaskiner, 200 

m. plastdække til risudplantning, 5 tons 

kunstgødning og derudover maling til 

børnehavens vedligehold og legetøj, mad og 

søde sager til børnene. 

Donationerne blev modtaget med stor glæde 

og tak hos folkene i landsbyen Unha-ri. 

 

 
Gaver afleveres til børnene i Unha-ri børnehaven 

 

Venskabsforeningens Nordkoreaindsamlingen 

har igen i 2016 som mål at indsamle 

donationer for 3000 € Derfor skal der her lyde 

en kraftig opfordring til alle venner af Koreas 

folk om at yde et bidrag – stort eller lille. Alt 

vil varme hos befolkningen. 

 

 

 

STØT 

NORDKOREAINDSAMLINGEN 

 

GIRO 5 25 22 45 

NORDKOREAINDSAMLINGEN 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

C/O A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv.,  

2200 København N. 
 

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 

 

 

ÅRSREGNSKAB 2015 
NORDKOREAINDSAMLINGEN 

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

 

Indtægter/bidrag                                  23.891,00 kr. 
Udgifter/donationer                             22.816,23 kr. 
Bankbeholdning 1. jan. 2015                9.383,85 kr. 
Bankbeholdning 31. dec. 2015           10.458,62 kr.  
 

Revisorbemærkning: 
Regnskabet er i orden med hensyn til bilag, 
bankindestående m.v. Det foreslås, at der i 2016  
gøres en indsats for at få flere faste bidragydere. 
 

København V., den 26. februar 2016 
Birgit Unnerup, revisor  



UDTALELSE OM 
BRINTBOMBETEST I KOREA 

 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag 

foretaget en underjordisk og velkontrolleret 

mindre brintbombetest i Nordhamgyong-

provinsen. Venskabsforeningen Danmark-DDF 

Korea skal være de første til at beklage 

kernevåbenoprustningen i Korea, men vi deltager 

ikke i koret af vestlige lederes fordømmelser. 

Baggrunden for, at DDF Korea nu igennem de 

sidste 10 år har foretaget fire kernevåbentest, er jo 

netop en amerikansk oprustning med atom- og 

andre masseødelæggelsesvåben i igennem årtier i 

Sydkorea og i farvandene ud for den koreanske 

halvø. I Sydkorea har USA udstationeret meget 

store arsenaler af verdens mest avancerede 

angrebsvåben – alle rettet mod DDF Korea i nord. 

Udover disse krigstrusler kommer årtier med 

økonomisk blokade og handelssanktioner, der alle 

har til formål at udsulte landet og få befolkningen 

til at vende sig imod myndighederne og derved 

styrte det socialistiske samfundssystem. USA og 

deres allierede arbejder målrettet for en 

genforening i Korea byggende på med magt at 

indlemme Nord i det sydkoreanske 

samfundssystem. 

Men flere årtiers konfrontation i Korea har jo 

netop vist os, at USA’s ønsketænkning slet ikke 

virker. Selvom vi beklager kernevåbenoprust-

ningen i Korea, så respekterer vi, at DDF Korea 

stående lige overfor verdens stærkeste militære og 

truende supermagt er nødt til at møde denne 

trussel med et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar. 

I stedet for at fortsætte ad den konfrontatoriske vej 

bør USA og Sydkorea og de vestlige ledere skifte 

spor i Korea og gå i dialog med DDF Korea. 

Dialog med DDF Korea og respekt for DDF 

Koreas ret til selv at bestemme sin egen 

samfundsudvikling er den eneste farbare vej frem 

til afspænding og atomafrustning i hele Korea. 

DDF Korea har ikke ambitioner om en fortsat 

kernevåbenoprustningsspiral i Korea. Tværtimod 

vil DDF Korea gerne i dialog med USA og andre 

om en gensidig atomnedrustning i hele Korea. 

DDF Korea har et mål om at omdanne hele den 

koreanske halvø til en atomvåbenfri zone.  

En sådan dialog vil samtidig på alle måder 

fremme mulighederne for en ny Nord-Sydkorea 

dialog om forsoning, samarbejde og på længere 

sigt en fredelig koreansk genforening uden 

fremmed indblanding. 

Vi opfordrer den danske regering, der i dag som 

de første automatisk har fordømt DDF Korea, til 

at udvise større omtanke i denne komplicerede 

sag. Den langvarige tilspidsede konfrontation i 

Korea løses ikke ved blot at gøre mere af det 

samme. Tal dog med DDF Korea i stedet for 

fordømmelse, konfrontation og dæmonisering. 

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea 

Den 6. januar 2016 

Udtalelse: 
 

VELLYKKET 
SATELLITOPSENDELSEN 

  

 
Affyring af Kwangmyongsong-4 fra Sohae Rumcentret  

 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea opsendte 

i går fra Sohae Rumcentret i 

Nordpyonganprovinsen med succes 

jordobservationssatellitten Kwangmyongsong-4. 

Den kom efter ca. 10 minutter vellykket i kredsløb 

om jorden i 494,6 km højde. Opsendelsen af 

denne satellit er den fjerde i rækken og en 

videreudvikling af Kwangmyongsong-

satellittypen, der senest blev opsendt i december 

2012. 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea lykønsker hermed DDF 

Korea og dets folk og ledelse med denne 

teknologiske og videnskabelige landvinding, som 

satellitopsendelsen med fredelige formål er udtryk 

for. DDF Korea har brug for denne teknologiske 

og videnskabelige udvikling for at komme videre 

med den økonomiske opbygning til gavn for 

forbedring af befolkningens levestand og landets 

uafhængige økonomi. 

Fra stormagterne og den vestlige verdens ledere 

har lydt alt fra skarpe fordømmelser, straffepolitik, 

gengældelsestrusler og yderligere sanktioner til 

bekymringer. Forventeligt påstår USA og dets 

allierede, at der er tale om et ballistisk missil og 

ikke en satellitopsendelse. Også den danske 

regering ved udenrigsminister Kristian Jensen 

følger her trop med USA og kalder 

satellitopsendelse en trussel mod verdensfreden, 

og han truer med ”vidtrækkende konsekvenser.” 



Vi finder fordømmelsen af DDF Korea for 

værende helt uberettiget. I valget mellem at tro på 

DDF Korea eller USA, der formelt stadig er i krig 

med DDF Korea, vælger vi at tro på DDF Koreas 

forklaring. Fakta er, at DDF Korea ikke 

overtræder nogen international lov ved opsendelse 

af en jordsatellit i rummet. Det har alle nationer 

ret til, og alle DDF Koreas nabolande benytter sig 

således af denne ret uden påtale. DDF Korea skal 

således naturligvis ikke søge om godkendelse hos 

hverken USA, FN’s Sikkerhedsråd, EU, NATO 

eller andre. Og DDF Korea overtræder heller ikke, 

som påstået, FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner om 

forbud mod opsendelse af ballistiske missiler. Der 

er ikke tale om et militært missil, men en 

ubevæbnet satellitopsendelse. 

Som tidligere opfordrer vi de vestlige ledere - 

inklusiv den danske regering - til at slå 

automatpiloten fra, når det gælder fordømmelser 

af og fordomme om DDF Korea, og i stedet 

acceptere, at landet har de samme rettigheder som 

alle andre suveræne stater. De vestlige ledere bør i 

stedet for fordømmelse, trusler og straffepolitik 

komme DDF Korea i møde på lige fod ad 

dialogens vej. En sådan dialogens vej vil samtidig 

kunne bidrage væsentligt til en generel 

nedrustning på Koreahalvøen og forsoning og 

samarbejde mellem Nord og Syd i Korea.    

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea 

Den 8. februar 2016 
 

 

Udtalelse: 

 

STOP USA’S KRIGSVANVID I 
KOREA - SEND DANSK 

MILITÆRPERSONALE HJEM  
 

Uden større dansk medieopmærksomhed er de 

største amerikansk-ledede krigsøvelser i Sydkorea 

i årtier nu i fuld gang. Det drejer sig som om de 

såkaldte Key Resolve og Foal Eagle krigsøvelser 

med deltagelse af ca. 20.000 USA-soldater og 

over 300.000 sydkoreanske. Og derudover 

deltager et mindre antal soldater og officerer fra 

USA’s nærmeste allierede – herunder naturligvis 

fra Danmark, som er USA’s tro følgesvend i 

verdens mange konflikter. Øvelserne er planlagt 

til at vare i 8 uger, og Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea i nord er udråbt til fjenden, 

der skal bekæmpes. 

I krigsøvelserne indgår brug af alle militære værn 

samt specialenheder og mange typer våben – 

herunder taktiske atomvåben. Krigsøvelserne er 

tidligere af USA’s overkommando blevet benævnt 

som ”årlige øvelser af defensiv karakter”. Men 

denne gang indøves åbenlyst en operationsplan 

OP5015, der går ud på ved et højintensivt 

overraskelsesangreb at fjerne DDF Koreas øverste 

ledelse ved en såkaldt ”halshugningsoperation”. 

Derefter skal det socialistiske samfundssystem i 

DDF Korea styrtes ifølge planen.  

Krigsøvelserne kommer i forlængelse af, at FN’s 

Sikkerhedsråd for nylig har vedtaget de hidtil 

hårdeste sanktioner, der nu truer det almindelige 

samfundsliv i DDF Korea. Begrundelsen for 

sanktionerne er, at stormagterne og en række 

hovedsageligt USA-venlige lande i 

Sikkerhedsrådet ikke kan acceptere DDF Koreas 

ret at besidde et effektivt forsvar til at beskytte sin 

suverænitet og uafhængighed og dets ret til 

fredelige satellitopsendelser og rumforskning. 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea finder, at USA’s gigantiske 

krigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle i 

Sydkorea er en aggressiv handling, der udgør en 

særdeles alvorlig fare for en ny krig i Korea. Vi 

tager på det skarpeste afstand fra denne vanvittige 

konfliktoptrapning, som USA og dets allierede vil 

foretage igennem 8 uger. Vi kræver øvelserne 

stoppet omgående. En fortsættelse vil kun dag for 

dag skærpe den i forvejen farlige konflikt og 

konfrontation, der eksisterer i Korea. I stedet for 

konfrontation og krigstrusler og drømme om et 

nordkoreansk kollaps er der mere end nogensinde 

brug for genoptagelse af en dialog i Korea og et 

ophør med stormagters indblanding her. 

Vi opfordrer også den danske regering til at 

trække det danske militære personale hjem fra 

Sydkorea som et dansk bidrag til at undgå 

yderligere konfliktoptrapning i Korea.        

 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

Den 8. marts 2016 

 

 
Amerikanske tropper i krigsøvelse i Korea 



REFERAT 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK – DEN 

DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 

DEN 28. NOVEMBER 2015 
 

 
2015 var et aktivt år i Venskabsforeningen. Her til 

Roskilde Fredsfestival i august 2015. 

 

Formand Anders Kristensen bød velkommen 

til generalforsamlingen og takkede for det 

pæne fremmøde. Formanden oplæste en hilsen 

til generalforsamlingen modtaget fra 

formanden for Den Koreanske Komite for 

Kulturelle Forbindelser Med Udlandet fru 

Kim Jong Suk og formanden for Korea-

Denmark Friendship Society hr. Ryu Kyong 

Il.  
 

1. Valg af dirigent og referent: 

Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og 

Ulla Nørgaard Pedersen som referent. 

Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

varslet overfor medlemmerne. 
 

2. Bestyrelsens beretning:  

Formanden konstaterede, at 2015 ligesom 

sidste år også har været et begivenhedsrigt år i 

både Korea og i foreningen. 
 

Situationen i Korea: 

I DDF Korea er der fortsat politisk stabilitet 

og økonomisk fremgang trods blokade og 

sanktioner, og 2015 har også fejret 70-året for 

Koreas befrielse og 70-årsdagn for Koreas 

Arbejderparti grundlæggelse. Mellem Nord og 

Sydkorea har der været dramatiske 

konfrontationer, men også tilnærmelser. 

Der florerer fortsat massiv negativ hetz og 

psykologisk krig imod DDF Korea i de store 

medier inspireret af USA.  
 

Udviklingen i DDF Korea: 

Landet er i økonomisk fremgang trods USA 

initierede blokader og FN-sanktioner. Der har 

været afholdt store fester i anledning af 70-

året for Koreas befrielse fra japansk besættelse 

i august 2015 og Koreas Arbejderpartis 70-

årsdag i oktober, hvor leder Kim Jong Un 

holdt vigtige taler. Vestlige medier og ledere 

kritisere de økonomiske problemer 

befolkningen i DDF Korea fortsat oplever 

samtidig med, at de støtter og opretholder 

foranstaltninger, der har til formål at kvæle 

styret og få befolkningen til at vende sig imod 

det. Det er topmålet af hykleri.  

Ifølge GeoExPro og Koreaeksperten Rüdinger 

Frank har DDF Korea dog meget store 

reserver af gas, olie offshore og ca. 200 

sjældne jordarter og mineraler i undergrunden, 

der udgør et kæmpe økonomisk potentiale. 

Flere udenlandske investorer er interesseret på 

dette felt, men rammes også af USA’s 

blokade. Dog er der oprettet en hel del joint-

venture selskaber det sidste år, og kinesiske 

banker er også på banen med investeringer i 

DDF Korea. 

Ifølge en FAO-rapport fra februar 2015 er 

fødevaresituationen i betydelig bedring. Der er 

ikke længere hungersnød. Høsten ligger på 

godt 6 mill. tons korn, som betyder, at landet 

næsten kan brødføde sig selv. Det ser også ud 

til at Byungjinstrategien fra 2013 virker. 

Pyongyang har fået ny moderne lufthavn og 

tilsvarende har Wonsan/Kalma fået ny 

lufthavn, som er et tydeligt tegn på fremgang. 

Produktionen af vedvarende energi er også i 

fremgang efter bygningen af Huichon-Vand- 

kraftværket i Chagangprovinsen tillige med 

bygning af mange mindre og mellemstore 

vandkraftværker. Solceller ses overalt på 

bygninger i både by og land. De produceres i 

DDF Korea på to store fabrikker nær 

Pyongyang.  

Alt i alt ser det ud til, at KAP og Kim Jong Un 

har succes med at holde fast i den socialistiske 

udvikling og Byungjin samt de nye 



ledelsesstrategier NMES og FRMS, der i langt 

højere grad ansvarliggør og engagerer 

arbejdere i produktionen. Et mindre privat 

marked tolereres, men overvåges, reguleres og 

begrænses nøje af staten. 

Der er åbnet nye Specielle Økonomiske Zoner 

SEZ, og det er planen at 21 SEZ skal åbnes 

indenfor de nærmeste år. 

Udenrigshandlen foregår primært med Kina 

og Rusland, men også med Thailand, 

Sydkorea, Japan og Singapore, og DDF Korea 

søger at sprede udenrigshandlen for ikke at 

komme i afhængighedsforhold til især 

stormagter. 

Opgraderingen af jernbaneforbindelsen 

mellem Sydkorea og Rusland gennem DDF 

Korea fortsætter ligesom det er planen, at der 

skal bygges højspændingskabler, gas- og 

olieledninger, som DDF Korea vil få glæde af 

– ikke mindst p.g.a. transferafgifter. 
 

Nord-Syd forholdet: 

DDF Koreas leder Kim Jong Un lagde i sin 

nytårstale 2015 ud med at foreslå et koreansk 

nord-syd topmøde uden forhåndsbetingelser. 

Desværre, men osgå forventeligt, blev denne 

invitation ikke modtaget positivt hos 

Sydkoreas myndigheder eller deres allierede. 

Nord-Syd forholdet har været hæmmet af de 

sydkoreanske 24. maj 2010-sanktioner, som 

også har været genstand for stor kritik i 

Sydkoreas opposition.  

Det problematiske Nord-Sydforhold 

kulminerede i august 2015, da DDF Korea 

efter mange advarsler søgte at nedskyde 

propagandahøjttalere i DMZ i Syd, der blev 

besvaret med skud fra Sydsiden. Det skete 

midt under den i forvejen højspændte situation 

grundet igangværende store USA-ledede Ulji 

Freedom Guardian krigsøvelse i Sydkorea og 

nordkoreansk alarmberedskab. Heldigvis førte 

konflikten efter få dage til en ny Nord-Syd 

aftale om fjernelse af de sydkoreanske 

højttalere, nye nord-syd 

familiesammenføringer, privat nord-syd 

udveksling samt afblæsning af Nords 

alarmberedskab. Trods det spændte Nord-Syd 

forhold har der i løbet af året været flere 

kontakter på tværs af DMZ, og på trods af 

skudvekslinger både til lands og vands, og på 

trods af Sydkoreas opsætning af flere moderne 

USA-missiler på flere øer langs vestkysten og 

tæt på DMZ. Nye Nord-Syd regerings møder 

er planlagt i slutningen af 2015.  

Det tidligere omtalte jernbane og 

energitransferprojekt og Kaesong 

Industrizonen giver næring til Nord-Syd 

samarbejde. 

Dog er det værd at bemærke, at Sydkorea og 

USA stadig holder fast i den såkaldte 

Dresdendoktrin fra 2014 og USA-ROK 

strategisk aftale fra 2009 om Koreas fremtid, 

der kun levner plads til en koreansk 

genforening ved indlemning af Nord i ét 

Korea under et ”liberalt og demokratisk 

samfundssystem med en åben økonomi.” 

Hvilke drømme Sydkoreas regering besidder 

afsløres bedst af Sydkoreas udenrigsministers 

udtalelse på Devos i januar 2015: 

”Genforening i Korea kan komme pludseligt 

som en Koreanat”, sagde han med tydelig 

henvisning til Berlin 1989. 
 

DDF Korea-USA: 

Forholdet mellem DDF Korea og USA har 

fortsat i den forløbne periode været særdeles 

anspændt og uden tegn på vilje til dialog fra 

amerikansk side. USA afholder fortsat de 

gigantiske og efter nordkoreanernes opfattelse 

aggressive truende krigsøvelser Foal Eagle, 

Key Resolve og Ulji Freedom Guardian samt 

en række mindre øvelser i Sydkorea vendt 

imod Nord. Der er lydt voldsomme protester 

fra DDF Korea, men ikke med samme retorik 

som i 2013. 

Præsident Obama har været en stor skuffelse 

for mange. Han lovede i valgkampen i 2009 

en ny linje overfor DDF Korea, og at han ville 

besøge landet det første år i tjeneste, samt at 

intet land på forhånd blev betragtet som fjende 

af USA. Det modsatte er sket. Stadig flere 

USA-sanktioner samt USA-initierede FN-

sanktioner overfor DDF Korea er blevet til for 

at gennemtvinge et ”sammenbrud” i 

Pyongyang. Men det bygger alene på ren 

ønsketænkning, og Obama omtalte i den 

seneste State of Union-tale i januar 15 DDF 

Korea som ”det mest isolerede og grusomme 

diktator på kloden”.  

USA afviser konsekvent genoptagelse af 

dialog med DDF Korea uden 

forhåndsbetingelser om ensidig afmontering af 



DDF Koreas atombevæbning. Vi er tilbage til 

Bush-tidens CVID Koreapolitik, og hele koret 

af vestlige ledere støtter USA ud fra en skjult 

dagsorden om håb om regimeskifte og en 

Tysklandsløsning og en udvidelse af 

imperialismens domæne til det råstofrige DDF 

Korea. Ofte med en anti-kommunistisk 

dagsorden som drivkraft. 

Danmark sender nu helt regelmæssigt 

officerer til at deltage i USA’s to årlige store 

krigsøvelser i Sydkorea, hvilket tydeligt 

afslører at Danmark er villig til at ”gå hele 

vejen” i tilfælde af en ny krig i Korea. Det 

bliver ikke kun et hospitalsskib næste gang. 
      
DDF Korea internationalt: 

Koreas Arbejderparti er stadig aktivt med i det 

internationale Athennetværk for 

kommunistiske- og arbejderpartier. 

Præsidenten for Øverste Folkeforsamling Kim 

Yong Nam deltog i stedet for lederen 

kammerat Kim Jong Un som repræsentant for 

DDF Korea i festlighederne for 70-årsdagen 

for USSR’s sejr over Nazityskland i maj i 

Moskva. 

FN’s generalsekretær Ban Ki Moon forventes 

at besøge DDF Korea i december 15. 
 

Sydkorea: 

Park Geun Hye-styret i Sydkorea møder 

stigende modstand og upopularitet i 

befolkningen. Især på grund af udemokratiske 

tiltag som forbud mod bestemte partier og 

faglige organisationer samt offentlige 

nedskæringer privatiseringer og forringelser i 

rettigheder på arbejdsmarkedet. I december 

2014 udspandt der sig voldsomme protester 

imod tvangsopløsningen af det progressive 

oppositionsparti UPP og fængselsdommen på 

12 år til dets leder Lee Sok Hi efterladende 6 

tommer pladser i parlamentet. Årsagen hertil 

var uhyrlige påstande om, at partiet står i 

ledtog med Nordkorea og styres derfra. 

Lovgrundlaget for undertrykkelsen er det 

såkaldte Nationale Sikkerhedslov (også kaldet 

anti-kommunistloven), som har eksisteret 

siden militærdiktaturets dage. 

I april 2015 udspandt der sig også en række 

storstrejker under ledelse af Sydkoreas LO 

vendt imod kraftige forringelse af faglige 

rettigheder og ansættelsesvilkår, 

pensionsvilkår, privatiseringer m.v. Disse 

nedskæringer skete efter anbefalinger fra 

OECD. Det kom til flere gadekampe mellem 

strejkende arbejdere og politi i slutningen af 

april og 1. maj. Traditionel nyliberal politik 

gennemføres med hård hånd i Sydkorea. 

Der er også set en stor utilfredshed med 

tvangsensretningen af alle skole- og lærebøger 

om Koreas historie. Ifølge Sydkoreas 

undervisningsminister har man i nogle 

skolebøger fundet ”chokerende læsning”, der 

fremstiller Nordkorea og Juche ideen alt for 

positivt. Det skal der ifølge Sydkoreas 

regering sættes en stopper for. Al koreansk 

historieskrivning til undervisningsbrug skal 

fremover godkendes og ensartes. 

I november 2015 kom det til voldsomme 

konfrontationer imod oppositionsfolk, der 

kaldes Jong-buk (Pro-Nord) og politiet støttes 

af ekstreme højregrupper i Seouls gader. 

På mange måder en ustabil politisk situation i 

Sydkorea. 
 

Venskabsforeningens virke: 

Året siden sidste generalforsamling har som i 

de seneste år igen været præget af travlhed og 

aktivitet. Korea har været på dagsordenen 

internationalt mange gange. Foreningen har 

haft en stor delegation på besøg i Korea, og vi 

har oplevet stigende interesse og aktivitet hos 

medlemmerne. 

Bestyrelsen har afholdt møder hver 2. eller 3. 

måned og haft et godt samarbejde internt. 

Konstitueringen på det første bestyrelsesmøde 

i december 2014 blev som i december 2013: 

Formand: Anders Kristensen, næstformand: 

Henning Jakobsen, sekretær: Ulrich Larsen, 

kasserer: Ulla Nørgaard Pedersen, redaktør: 

Gert Poder. De øvrige bestyrelsesmedlemmer 

valgt i 2014 er: Joan Korsgaard, Mette 

Laurendz, Johnny Mortensen, Karsten Senik 

og Jan Wørmer. 

Medlemstallet har ligget stabilt. Nye 

medlemmer kommer stadig til, til trods for at 

vi måske har forsømt en mere målrettet 

medlemsrekrutteringsindsats. Ofte kommer 

nye medlemmer efter massiv negativ 

presseomtale af Nordkorea. Et nyt medlem 

udtrykte det således: ”Tænk at der var Anders 

Samuelsen, der fik mig til at melde mig ind i 

jeres forening”. Formanden benyttede 

lejligheden til indtrængende at huske på at 



meddele adresseforandring til foreningen ved 

flytning. PostDanmark/PostNord yder ikke 

længere den service, at oplyse dette. Portoen 

stiger og servicen falder hos posten. Desværre 

har vi mistet nogle få medlemmer af den 

grund, at vi ikke længere kan få kontakt med 

dem på grund af ukendt adresse. 

Foreningen har afholdt 3 åbne medlemsmøder 

i løbet af året 2015: En filmeftermiddag i 

april, en rejseberetning fra 2010 i juni og Gull 

Andreasens erindringer fra et års arbejde som 

havnekaptajn i DDF Korea. Disse møder har 

været velbesøgte med mellem 20-30 deltagere. 

Disse møder har alle været afholdt i Nordvest 

Bogcafe i København NV., som foreningen 

har et glimrende samarbejde med. 

Foreningen har også været til stede med en 

bod ved tre udadvendte arrangementer: 

Verdensjulemarked i Valby i december 2014, 

Rød 1. maj i Fælledparken og Roskilde 

Minifredsfestival i august 2015. Til alle tre 

arrangementer var der stort fremmøde, og 

foreningen fik kontakt med mange nye. Vi 

opnåede ligeledes et rekordsalg af materialer 

på i alt ca. 8000 kr. til de tre aktiviteter. 

Årsagen hertil skyldes dels større fremmøde, 

men også at foreningen har fået mere at byde 

på bl.a. egne producerede merchandises. 

Foreningen har sendt i alt 11 

solidaritetshilsner til Korea i anledning af 

nationale koreanske begivenheder og en række 

politiske udtalelser. 

Korea Bulletin er som sædvanligt udkommet 

to gange i løbet af 2015 i maj og august, men 

på grund en stram økonomi og stigende 

portoudgifter er bulletin overgået til at 

udkomme i den langt billigere i A5-størrelse i 

stedet for tidligere A4. Men til gengæld 

fuldfarvet og i samme papirkvalitet. Vi har en 

rigtig god aftale med vort trykkeri. Formanden 

fandt bulletin vigtigt, da det udgør en 

modvægt til de vestlige massemediers 

fortælling om udviklingen i Korea. 

I medierne kommer foreningen dog sjældent 

bortset fra i Dagbladet Arbejderen, SKUB, 

Kommunist og Anti-fascistisk Forums blad. 

Formanden har et par gange i løbet af året 

givet interview til Radio 27syv og en enkelt 

gang været DR P1. 

Venskabsforeningen har i august 2015 haft 8 

medlemmer på besøg i DDF Korea. Besøget 

 
Venskabsforeningens delegation ankommer her i 

Pyongyangs nye lufthavn den 11. august 2015. Det 

nederste billede er udklip fra avisen Rodong Sinmun 

dagen efter. 
 

faldt sammen med fejringen af 70-året for 

Koreas befrielse fra 40 års brutal japansk 

besættelse. Besøgsprogrammet på 10 dage var 

meget tæt pakket og bestod af bl.a. 

solidaritetsmøde, menneskerettigheds-

konference, genforeningsdemonstration i 

Pyongyang, massrally i Panmunjom overfor 

opstillede sydkoreanske og US-soldater på den 

anden side af demarkationslinjen, møde med 

eksperter, fyrværkeri og danseshow på Kim Il 

Sung-pladsen, besøg i Kumsusanpaladset, 

hvor lederne Kim Il Sung og Kim Jong Il 

ligger, fabriksbesøg, besøg i nyt supermarked, 

sejltur på Daedonggang, møde med 

nordkoreanske topidrætsstjerner, besøg i 

Wonsan på international ungdomslejr, en 

vuggestue, et børnehjem, en strandtur med 

badning og grill, besøg i det nye 

feriesportssted i Masikryong bjergene, og så 

spillede vi med som statister forklædt som 

amerikanske journalister fra 1950’erne i en ny 

film om Koreakrigen.  

Endelig besøgte delegationen også 

foreningens venskabslandsby Unha-ri, hvor vi 

medbragte humanitære donationer fra 

Nordkoreaindsamlingen til en værdi af 3000€ 

til byens landbrugskooperativ og børnehaven. 



 
Koreansk-dansk venskabsfarm 

 

Delegationen besøgte en bondefamilie og fik 

en samtale om deres tilværelse.  

Bagefter besøgte delegation børnehaven til 

stor glæde for alle og med en varm 

modtagelse med kulturel optræden. 

Børnehaven fik gaver. Dagen sluttede med en 

hyggelig eftermiddag med folk fra Unha-ri 

landbrugskooperativet. Folkene på Unha-ri 

landbruget er så begejstrede for de årlige 

besøg fra Venskabsforeningen og 

donationerne, at de nu har givet farmen 

tilnavnet. Koreansk-dansk venskabsfarm.  
 

Bestyrelsen har planer om at afholde et åbent 

medlemsmøde i april 2016 med rejseindtryk, 

film og billeder og flere detaljer fra rejsen.  

Foreningen har i løbet af året haft hyppige 

besøg af grupper af skoleelever, der skal 

skrive projektopgaver om Korea, og 

formanden har også medvirket i mange 

telefoninterview fra elever fra provinsen. 

Flere bestyrelsesmedlemmer og medlemmer 

har også medvirket i et radioprogram, som en 

gruppe journaliststuderende producerede i 

oktober 2015 med titlen ”Nordkoreas danske 

kammerater.” Udsendelsen forventes at blive 

bragt i DR P1. 

Endvidere har bestyrelsesmedlem Gert Poder 

flere gange besøgt politiske 

ungdomsorganisationer – også i provinsen – 

og holdt oplæg om Korea og foreningen. 

Nordkoreaindsamlingen har haft succes med 

igen at nå målet på 3000€ til humanitær 

donation til folkene i Unha-ri i 2015. Det er 

dobbelt så meget som i 2014. Ved foreningens 

delegationsbesøg i august blev overrakt 2840 

liter dieselolie til drift af landbrugsmaskiner, 5 

tons kunstgødning, 200 meter plastdække til 

risudplantning. Og derudover maling til 

istandsættelse af børnehaven samt mad, slik 

og legetøj samme sted. Foreningen håber igen  

 
Her ses flere medlemmer af Venskabsforeningens 

delegation deltage i en stor demonstration i Pyongyang 

i august 2015 med krav om USA ud af Korea og støtte 

til koreanske genforening. 

 

 
Medlemmer af Venskabsforeningens delegation til 

massrally i Panmunjom på 70-årsdagen for Koreas 

befrielse. Hovedsloganet lød: ”Lad os smide USA-

imperialisterne ud og genforene landet.” 
 

i 2016 at kunne nå samme indsamlingsmål, 

selvom det går lidt trægt for tiden. 

Foreningens har fået ny hjemmeside i 

Wordpress version. Det har givet et tiltrængt 

løft. Den er blevet lysere og mere indbydende, 

lettere at navigere i og med direkte adgang til 

KCNA. KP fra forsiden. Der er også kommet 

fotos på siden, men der er stadig et stort behov 

for et yderligere løft og fornyelse.    

Foreningen har været med som gæst med et 

bestyrelsesmedlem på DKP’s 34. kongres i 

september 2015 og oplæst og overrakt en 

hilsen til partiet. Samarbejdet med både KPID 

og KP er også præget af, at foreningen altid 

bliver inviteret og husket på K-Festival og 

Rød 1. maj. Initiativtagerne til Roskilde 

Minifredsfestival med Erling Gørges i spidsen 

er fremragende. Det er aftalt, at foreningen 

fremover står som medarrangør af disse 

festivaler sammen med an række andre 

organisationer. 

Samarbejdet med DDF Koreas ambasade er 

fortsat godt, men noget besværet af den lange  



 
Formand Anders Kristensen taler på Europæisk 

Koreakonference i Helsinki 5. september 2015 

 

afstand til Stockholm. Kontaktpersonen på 

ambassaden er fortsat 3. sekretær Kim Chol 

Nam. Ny ambassadør Kang Yong Dok har 

været på kort besøg i Danmark i november 

2015, mens formanden har deltaget i nordiske 

venskabsforenings-sammenkomster to gange 

på den koreanske ambassade i den forløbne 

periode i december 2014 og oktober 2015 i 

forbindelse med bl.a. fejringen af Koreas 

Arbejderpartis 70-årsdag. Ved disse 

arrangementer ses ofte fremtrædende 

repræsentanter for den svenske venstrefløj. 

På nordisk plan i øvrigt tog den finske 

venskabsforening Suomi-Korea Seura i 

september 2015 initiativ til afholdelse af en 

europæisk Koreakonference i Helsinki. Fra 

Venskabsforeningen i Danmark deltog 

formanden og næstformanden Henning 

Jakobsen. Konferencen havde deltagelse fra 

12 lande inkl. en koreansk delegation under 

ledelse af lederen af den vesteuropæiske 

sektion af den koreanske kulturkomite Ryu 

Kyong Il. Som afslutning på konferencen blev 

den finske venskabsforenings 45-års jubilæum 

fejret med et fagforeningsband og en 

festbanket. 

Formanden udtrykte i sin tale på konferencen 

støtte til dobbeltstrategien for styrkelse af 

socialismen i Korea – eller Byungjinlinjen – 

som i dag føres af Koreas Arbejderparti under 

ledelse af førstesekretær kammerat Kim Jong 

Un for både at sikre et tiltrængt løft af 

levestandarden i DDF Korea og republikkens 

forsvar over den enorme militære trussel fra 

USA-imperialismen. Da det foregår under 

særdeles vanskelige vilkår med blokade, 

sanktioner og dæmonisering og USA-

inspirerede løgne fra de vestlige massemedier, 

er der behov for yde en ekstra 

kraftanstrengelse i solidaritetsarbejdet med 

Koreas folk. Vejen frem er ikke konfrontation 

og trusler, men dialog og nedrustning inkl. 

total atomafrustning i hele Korea, sagde 

formanden Anders Kristensen. 

 

Fremtidige aktiviteter: 

Herefter opridsede formanden i stikordsform 

bestyrelens forslag til fremtidige aktiviteter i 

det kommende generalforsamlingsår: 

Politisk fokus på: Dansk 

krigsøvelsesdeltagelse og militær tilstede-

værelse i Korea, den økonomiske opbygning 

og Byungjinstrategien, sanktioner, blokade og 

straffepolitikkens skadevirkninger og vestlige 

mediers og toppolitikeres dobbeltmoral som 

medansvarlige for afsavn i Korea, flere 

informationer om leveforhold i DDF Korea, 

Koreas Arbejderparti 7. kongres, dialog i 

stedet for ønsketænkning, information om 

Koreaspørgsmålet og USA og forsøg på at 

trænge igennem med disse budskaber blandt 

en større kreds på den danske venstrefløj og 

politiske partier.   

Offentlige møder og medlemsmøder: 

Vi skal markere de faste koreanske nationale 

mærkedage på forskellig måde bl.a. ved 

afholdelse, som nu, mindst 3 åbne 

medlemsmøder i februar (med Kåre) april 

(venskabsdelegation august 15) og oktober 

(10-årsdagen for filmen ”En forening i 

modvind”). 

Filmaftener eller filmeftermiddag. 

Fællesrejse for medlemmer til Stockholm til 

ambassaden, når der afholdes nordisk 

sammenkomst med et indlagt rejseprogram.  

Venskabsrejser: Venskabsrejse til Korea i 

2017 og 2018 (men gerne også i 2016 hvis 

interesse). Sigte mod en stærkere markering i 

forbindelse med DDF Koreas 70-årsdag i 

2018, hvor foreningen også fejrer 50 år. 

Udgivelser: Udgive mindst 2 bulletin i det 

nye A5 format med fuldfarver. Gerne med 

mere stof om leveforhold i DDF Korea. 



QA100-bog skal der arbejdes videre med. Kan 

udgives on-demand basis billigt. 

Indsamlingen: Vi skal fortsætte indsamlingen 

i 2016 med 3000€ som mål. Vi skal drøfte i 

bestyrelsen, hvordan vi kan sætte mere skub i 

indsamlingen, som kører for trægt nu.  

Eksterne aktiviteter: Deltage i eksterne 

arrangementer som Rød 1. maj, K-Festival, 

Roskilde Minifredsfestival og 

Verdensjulemarked samt andre relevante 

tilsvarende events.  

Kommunikation: Vi skal løbende forbedre 

hjemmesiden samt lancere os på Twitter. 

Arbejde videre med planerne om en 

transportabel permanent udstilling. Vi skal 

udarbejde flere power points standard 

Koreaoplæg. Hyppigere kontakter med 

medlemmerne via mailingliste. Vi skal være i 

kontakt med medlemmerne mindst en gang 

hver anden måned minimum elektronisk eller 

pr. brev f.eks. med nyhedsbreve, udtalelser o.l. 

Medlemsrekruttering: Vi skal drøfte i 

bestyrelsen, hvordan vi kan aktivere flere 

medlemmer og rekruttere flere. 

Vi skal også søge at bringe faste annoncer i 

Arbejderen, SKUB og Kommunist m.h.p. 

medlemsrekruttering og information generelt. 

Samarbejdspartnere: Bestyrelsen skal 

vedligeholde og styrke samarbejdet med 

Korea-Denmark Friendship Society, 

Kulturkomiteen, ambassaden, andre 

solidaritets-, venskabs- og fredsorganisationer 

i Danmark og Norden samt politiske partier 

med et positivt syn på Korea. 

Økonomi: Opfordring til medlemsbidrag på 

medlemsmøder. Små lotterier på 

medlemsmøderne til at dække huslejen m.v. 

Bestyrelsen skal udfolde større iderigdom med 

hensyn til salg af materialer og indkøb af nye 

salgsmaterialer. Materialer skal dog kunne 

sælges til priser, der er tillokkende for vores 

medlemmer og målgruppe. 

Andet: Vi skal have mere kulturel udveksling 

som ønsket af Korea-Denmark Friendship 

Society. 

Vi skal søge at være fødselshjælpere for 

etablering af kontakt mellem DTU og Kim 

Chaek Universitetet i Pyongyang og andre 

lignende. 

50-års jubilæum: Vi skal nedsætte et udvalg 

til forberedelse af jubilæumsåret 2018.  

Ny jubilæumsfilm om foreningen klippes 

sammen - jubilæumsrejse - DDF Korea 70-

årsdag samme år.  Jubilæumsbadge med dansk 

og koreansk flag med teksten 1968-2018 og 

meget andet kan være ideer. 
 

Efter udveksling af få spørgsmål og 

kommentarer blev bestyrelsens beretning 

enstemmigt godkendt. 
 

3. Regnskab for Venskabsforeningen og 

Nordkoreaindsamlingen: 

Kassereren fremlagde begge årsregnskaber. 

Hun kunne bl.a. konstatere, at der havde været 

en væsentlig stigning i materialesalg samt en 

konstant nedgang i portoudgifter over de 

sidste tre år med portobesparende tiltag. Det 

samlede økonomiresultat er dog nogenlunde 

uforandret over de sidste tre år. 

Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag: 

To forslag var indkommet fra bestyrelsen – et 

om vedtagelse af en udtalelse og et om mindre 

vedtægtsændringer. Vedtægtsændringen betød 

afskaffelse af næstformandsposten samt 

fastsættelse af grænser for antal 

bestyrelsesmedlemmer til 7-12. Begge forslag 

blev enstemmigt vedtaget.  Udtalelsen kan ses 

på foreningens hjemmeside. 
 

5. Valg af bestyrelse:   

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand: 

Anders Kristensen, kasserer: Ulla Nørgaard 

Pedersen, sekretær: Johnny Mortensen, 

redaktør: Gert Poder, Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer: Lena Bang (ny), 

Henning Jakobsen, Joan Korsgaard, Ulrich 

Larsen, Mette Laurendz, Karsten Senik og Jan 

Wørmer. Konstituering fandt sted 05.12.15. 
 

6. Valg af revisorer:  
Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt 

som revisorer. 
 

7. Eventuelt:  
Formanden informerede om foreningens 

deltagelse i Verdensjulemarked i Valby søndag 

den 6. december 2015. 

Lena Bang takkede for valget til bestyrelse. 

Glæder sig til arbejdet. 

Dirigenten kunne herefter afslutte 

generalforsamlingen, og hun takkede for god ro og 

orden. 



RØD 1. MAJ 
FÆLLEDPARKEN kl. 13.00-18.00 

Talere: Jan Hoby, Velfærdsalliancen, Arne 

Cheller, form. f. KPID, Jørgen Petersen, form. f. 

Kommunistisk Parti, Rina Ronja Kari, Folkebe- 

vægelsen mod EU og Claus Westergreen, form. f.  

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 

Musik:  Kilby Jr. and a Fist Full of Dollars, 

”Partiet” og Captain Flowers. 

 
BESØG VENSKABSFORENINGENS BOD 

HOS RØD 1. MAJ 2016 I FÆLLEDPARKEN 

Arrangør af Rød 1. maj er Kommunistisk Parti   

 

 

 

GOD 1. MAJ 
 

STOP KRIGSØVELSERNE OG 

KONFRONTATIONEN I KOREA! 

USA UD AF KOREA! 

STOP FOR DANSK DELTAGELSE I USA’S 

KRIGSØVELSER I KOREA! 

GENOPTAG DIALOGEN I KOREA!  

STØT DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING I 

KOREA! 

STØT KOREAS UAFHÆNGIGE OG 

FREDELIGE GENFORENING! 

STYRK DEN INTERNATIONALE 

SOLIDARITET! 
 

 
 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK - DEN 

DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 

dk-korea@inform.dk - www.dk-korea.dk 

 

 
 

MASSER AF NYHEDER FRA KOREA  

www.kcna.kp

 

http://www.dk-korea.dk/
http://www.kcna.kp/
http://www.kcna.kp/

