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Fra masseparade i Pyongyang i anledning af præsident Kim Il Sung’s 105-års fødselsdag 15. april 2017
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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:_____________________________

USA´s præsident Trump udsendte fornylig
denne åbne besked på Twitter: ” Nordkorea er
på udkig efter ballade. Hvis Kina beslutter sig
for at hjælpe, ville det være storartet. Hvis
ikke, så løser vi problemet uden dem!” Denne
åbenlyse trussel sker i en situation, hvor USA
og Sydkorea udfører deres to måneder lange
kæmpestore årlige militærøvelser ”Key
Resolve”/”Foal Eagle” med over 300.000
soldater udstyret med blandt andet taktiske og
strategiske atomvåben. Det sker i en situation,
hvor USA også er i færd med en militær
udbygning i Sydkorea ved opstillingen af et
”missilforsvar” THAAD. En amerikansk
flådestyrke med atombevæbnet hangarskib er
ligeledes sendt fra Singapore til den koreanske
halvø. Hvem truer dermed hvem?
Er USA som verdens stærkeste militærmagt
med det mest avancerede krigsmateriel truet af
Nordkorea, eller er Nordkorea presset op i en
krog af verdens eneste supermagt USA? Hvad
ville der egentlig ske, hvis ikke Nordkorea
havde atomvåben som afskrækkelse? Tænk på
krigshandlingerne i f.eks. Irak og Libyen, hvor
USA ikke tøvede med at angribe disse lande,
der var militært underlegne og reelt
forsvarsløse. Man skal huske på, at der endnu
ikke er sluttet fred efter Koreakrigen 1950-53,
men kun en våbenhvile. Og siden koreakrigen
er det i øvrigt USA, der har ansvaret for og
overkommandoen over Sydkoreas forsvar.
Noget man ikke ser andre steder i verden.
Men USA har altså bestemt, at Nordkorea
ikke må have atomvåben. Det må USA til
gengæld gerne selv og også dets allierede i
blandt andet Israel og Pakistan. Logikken i
dette er, at Nordkoreas eksistens er en torn i
øjet på USA og dets ønske om kontrol med
Nordøstasien. Det er USA, der truer
Nordkorea med sin overvældende militære
magt og ikke omvendt.
Uanset at vi ikke bryder os om atomvåben,
må vi anerkende, at Nordkorea ser sit
atomvåbenforsvar som den eneste mulighed
for at forblive en selvstændig nation.
Derfor må vi kræve, at USA ophører med at
true Nordkorea og fjerner sit militær fra
Sydkorea.
Michael Dam

KIM JONG UN’S NYTÅRSTALE

Koreas Arbejderpartis formand Kim Jong Un

Uddrag fra Kim Jong Un’s nytårstale 2017
I en situation med folkelige protester og
præsidentskandale i Sydkorea og med den
uberegnelige Trump som ny præsident i USA
indbød DDF Koreas leder Kim Jong Un i sin
nytårstale 2017 til genoptagelse af dialog og
samarbejde.
”At forbedre de inter-koreanske relationer er
en forudsætning for at opnå fred og
genforening, og det er hele nationens
påtrængende behov,” sagde Kim Jong Un i sin
offentlige nytårstale.
Samtidig fremhævede han, at der må sættes
en stopper for alle udenlandske kræfters
indblanding inklusiv USA, som reelt besætter
Sydkorea og forsøger at opnå hegemoni i
Asien-Stillehavsregionen. Hele nationen må
også bekæmpe og stoppe de kræfter, der
modsætter sig genforening, deriblandt den
suspenderede sydkoreanske præsident og folk
bag hende, der ikke formår klart at se, hvem
der er nationens fjender, og som forsøger at
løse problemer ved at oppiske til
konfrontation imod egne landsmænd i nord.
”Vi
må
fortsat
opbygge
vores
selvforsvarskapacitet, hvor vores atomforsvar
står centralt, så længe USA og deres vasaler
fortsætter med deres atomtrusler og afpresning
mod os, og så længe de afholder store
krigsøvelser på vores dørtærskel,” fastslog
han.
I nytårstalen opsummerede Kim Jong Un
det forgangne år 2016 og pegede på
udfordringer for det koreanske folk
indenrigspolitisk og udenrigspolitisk i 2017.
Året 2016 betegnede Kim Jong Un som ”et
år med mange revolutionære resultater og
forandringer, som kan indskrives i vort folks
og partis historie. Koreas Arbejderpartis 7.

kongres demonstrerede med stor styrke folkets
og hærens jernvilje til kontinuerligt at følge
Juche-vejen.”
Om 2017 sagde Kim Jong Un, at ”DDF
Korea fortsat vil stå fast på en ukrænkelig
udenrigspolitisk grundindstilling byggende på
uafhængighed, fred og venskab. Det er
hovedhjørnestenene
i
DDF
Koreas
udenrigspolitik, som er grundlagt af vores
store ledere præsident Kim Il Sung og
formand Kim Jong Il. DDF Korea vil
fremover
aktivt
udvikle
sine
udenrigsrelationer baseret på at være et
værdigt selvstændigt land og en atommagt.”
”Verden i dag er fuld af eksempler på lande,
som blander sig i andre lande og tvinger dem
forhold mod deres vilje. Den største skurk er
her USA, men også andre imperialistiske
magter i Vesten og andre stormagter griber ind
selvstændige landes indre anliggender. For at
opnå verdensfred er det helt nødvendigt, at
USA og andre ophører med indgreb i andre
lande og respekterer deres suverænitet,”
understregede han.
Videre kom kammerat Kim Jong Un i sin
tale ind på en række store tekniske og
videnskabelige fremskridt, som DDF Korea’s
egne eksperter i 2016 havde udviklet indenfor
satellitteknologi til fordel for planlægning af
landbrugsproduktion og vejrforudsigelser og
den nationale økonomi. Ligeledes, at der i
2016 var sket meget store fremskridt i
energiproduktion, bygge- og anlægsområdet,
minedrift, jernbanetransport og andre dele af
nøgleområderne i den nationale økonomi, og
ikke mindst indenfor letindustrien. Dette
havde ifølge Kim Jong Un medvirket til at
give levefoden for den koreanske befolkning
et stort løft i 2016. I den forbindelse takkede
Kim Jong Un for og fremhævede den 70dages kampagne og 200-dages kampagne, der
i 2016 havde fundet sted henholdsvis før og
efter Koreas Arbejderpartis kongres, som hele
arbejderklassen og alle arbejdende masser
havde deltaget aktivt i.
Talen sluttede: ”Lad os marchere dynamisk
frem mod en lys fremtid, idet vi følger
beslutningerne fra Koreas Arbejderpartis
kongres om at udvikle vores land stærkt og
socialistisk.”
A.K.

KORTE
KOREA-NYHEDER
5-ÅRSDAG FOR KIM JONG IL’S
DØD MINDET I STOCKHOLM

FORMAND
KIM
JONG
UN
OPFORDRER LOKALE PARTILEDERE
TIL AT UDRYDDE ADMINISTRATIVE
OG BUREAUKRATISKE TENDENSER I
PARTIETS GRUNDORGANISATIONER

Formand kammerat Kim Jong Un taler her på
partikonferencen 23.-25. december 2016
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen taler
her til et nordisk mindemøde på DDF Koreas
ambassade i Stockholm.

5-årsdagen for DDF Koreas tidligere leder
Kim Jong Il blev den 17. december 2016
mindet på et nordisk mindemøde på landets
ambassade i Sverige. Fra Venskabsforeningen
Danmark-DDF Korea deltog formand Anders
Kristensen
og
foreningens
nyvalgte
bestyrelsesmedlem og sekretær Morten Dam.

VENSKABSFORENINGEN ER KOMMET PÅ
USA’S SORTE LISTE OFAC
USA’s blokade- og sanktionspolitik overfor
DDF Korea igennem nu 70 år udvides til
stadighed. Nu er turen også kommet til venner
af Korea. Venskabsforeningen Danmark-DDF
Korea bestilte i januar 100 kuglepenne hos
USA-firmaet National Pen i San Diego. Da vi
fik varen leveret i midten af februar i år betalte
foreningens kasserer omgående regningen på
661 kr. Imidlertid har National Pen aldrig
modtaget betalingen, idet det er blevet dem
oplyst
Venskabsforeningens
bankkonto
åbenbart er blokaderamt af USA’s Finansministeriums Office of Foreign Assets Control
OFAC. OFAC har indefrosset betalingen på
de 661 kr. for en nærmere undersøgelse.

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un
rejste på en konference i Koreas Arbejderparti
den
23.-25.
december
2016
for
partiafdelingsledere kritik af hvad han kaldte
defaitisme og inkompetence.
Partiformand Kim Jong Un opfordrede i
talen de lokale partiledere i partiets
grundorganisationer til at forbedre deres
ledelsesarbejde ved tidlig gensidig kritik. Og
samtidig
understregede
formanden
partikomiteernes
afgørende
rolle
i
implementeringen af beslutningerne fra
partiets 7. kongres i maj 2016. ”Nogle
partienheder memorerer kun partiets politik i
ord og ved at stikke blår i øjnene på
medlemmerne og springe over, hvor gærdet er
lavest,” sagde han og fortsatte med at bebude
en all-out indsats med at overvinde og fjerne
administrative og bureaukratiske tendenser
som en indsats for at forbedre partiarbejdet i
overensstemmelse
med
kravene
til
udviklingen i den virkelige verden. Og han
advarede videre: ”Vi har set partier i nogle
lande, der før var socialistiske, men hvor både
socialismen og partiet kollapsede netop på
grund af forekomsten af administrative og
bureaukratiske tendenser, der fik lov at
udvikle sig.”

THAAD – ET NYT OFFENSIVT
USA-VÅBEN I SYDKOREA
KINA BOYCOTTER SYDKOREA OG LUKKER
SYDKOREANSK SUPERMARKEDSKÆDE

Kinesisk politi spærrer for adgang til sydkoreansk
Lotte Varehus her i Beijing.

USA’s nye THAAD-våben i Sydkorea

Et nyt avanceret såkaldt anti-missil
forsvarssystem - THAAD (Terminal High
Altitude Area Defence) - er i disse dage ved at
blive stationeret flere steder rundt i Sydkorea.
Opstillingen af det såkaldte forsvarssystem
forklares af USA’s regering med forsvar mod
og
uskadeliggørelse
af
angribende
nordkoreanske missiler.
Men trods denne begrundelse opfatter ikke
kun Nordkorea, men også Kina og Rusland
det nye våbensystem som et offensivt våben,
der udgør en trussel. Formålet med THAAD
er dybest set at give USA atomvåbenmonopolet tilbage og dermed fratage andre
atommagter muligheden for at svare igen på et
atomangreb. Lignende anti-missilsystemer er
USA også i gang med at opsætte i lande rundt
om Rusland.
Opstillingen af THAAD og et tilhørende
radarsystem i Sydkorea har givet anledning til
voldsomme protester fra Kinas myndigheder.
THAAD-radarsystem kan nemlig overvåge
store dele af Kinas militær. Derfor har Kinas
regering iværksat en turistboycot af Sydkorea
og lukket alle 112 afdelinger af den
sydkoreanske Lotte-varehuskæde i Kina.
Ligeledes er 32 såkaldte ”missionærer” fra
den sydkoreanske sikkerhedstjeneste placeret
ved grænsen til Nordkorea blevet udvist af
Kina. En række kulturelle udvekslinger
mellem de to lande er blevet aflyst.
Sydkoreanere bosat i Kina har også fået deres
biler ødelagt af vrede kinesere.

Kinas forhold til Sydkorea er således voldsom
nedkølet over, at Sydkorea tillader opsættelsen
af det amerikanske THAAD.
Kina opfatter THAAD som et led i USA’s
bestræbelser på en militær inddæmning af
Kina, og som derved tvinger derved Kina ind i
en oprustningsspiral og våbenkapløb med
USA.

GRØN REVOLUTION I DDF KOREA
Fra 5.-7. oktober 2016 afholdt Ministeriet
For Natur og Miljøbeskyttelse i DDF Korea i
samarbejde med det canadisk Canada-DPRK
Knowledge Partnership Program en fælles
konference i Pyongyang. I konferencen deltog
en række internationale og koreanske
eksperter for at diskutere erfaringer med at
begrænse klimaændringer og for bæredygtig
turisme, bæredygtig landbrug, skovdrift og
affaldshåndtering samt drikkevand.
Lederen af det canadiske program professor
Park Kyong Ae udtalte efter konferencen til
NK
News,
at
de
udenlandske
konferencedeltagere havde fundet konferencen
produktiv, og at nordkoreanske eksperter
udviste et overraskende høj viden på området
samt hårdtarbejdende for at tilegne sig ny
viden på miljø- og bæredygtighedsområdet.
Flere konferencedeltagere udtrykte ønske om
fremtidige fælles forskningsprojekter med
DDF Korea’s eksperter.
Derfor blev det som afslutning af
konferencen besluttet, at den skal følges op
med langt større deling af forskningsresultater
på bæredygtigheds-området.

GOD HØST I 2016 I DDF KOREA

Ifølge NK News den 22. december 2016
anslås det samlede høstresultat i 2016 i DDF
Korea at være steget med 7 % i forhold til
2015. Det til trods for store oversvømmelser
og orkanskader især i landets nordøstlige
områder, der særligt har ramt kartoffelhøsten.
Det samlede høstresultat udgør 4,81 millioner
tons – heraf er 2,22 millioner tons ris, 1,7 mill.
tons majs, 0,55 mill. tons kartofler og 0,170
bønner og andet. Men trods denne store
fremgang anslår World Food Programme, at
der stadig at mangler 0,690 mill. tons for at
gøre DDF Korea selvforsynende.
For at få tilstrækkelige mængder afgrøder
til at brødføde befolkningen må DDF Korea
stadig købe disse især fra Kina, men nu altså I
mindre omfang.
Betingelserne for fødevareproduktion i
DDF Korea er barske ikke alene på grund af
naturkatastrofer og meget omskifteligt vejr,
men også fordi de dyrkbare dele af landet kun
udgør ca. 15 % af DDF Koreas samlede areal.

DDF KOREA ADVARER USA
Den 14. april 2017 udsendte DDF Koreas
Koreas Folkehær en kraftig advarsel til USA.
Det skete som en reaktion på Trumpadministrationens
hensynløse
militære
provokationer, der gør situationen på
Koreahalvøen ekstrem farlig. ”Trumpadministrationen er virkeligt begyndt at vise
sin gansternatur samtidig med, at den afholder
Key
Resolve
og
Foal
Eagle
atomkrigsøvelserne over hele Sydkorea.” Og
videre: ”Trump-administrationen har fra
starten hastet med at iværksætte højintensive
sanktioner og pres på DDF Korea, den
fortsætter med stationering af taktiske a-våben
i Sydkorea, den har bebudet alene at ville

foretage en militær aktion – en såkaldt
halshugningsoperation – mod DDF Korea
øverste ledelse og foretage ”forebyggende
angreb”,” hed det.
Og videre: ”Samtidig har Trumpadministrationen, som den 6. april foretog et
krydsermissil-angreb på Syrien, udtalt at DDF
Korea kan betragte det som en streng advarsel.
USA’s udenrigsminiser Tillerson og
forsvarsminiser Mattis råber åbenlyst op om at
foretage en solo-amerikansk militæraktion
imod DDF Korea.
Koreas Folkehærs generalstab udtaler
derfor, at den er blevet bemyndiget til at
foretage
den
kraftigste
Korean-style
modreaktion.
”Under disse omstændigheder opfordres
USA samtidig til at komme til besindelse og
finde en fornuftig løsning på konflikten,” hed
det i udtalelsen.

VENSKABSFORENINGEN
PÅ
VERDENSJULEMARKED I VALBY

Venskabsforfeningen Danmark-DDF Korea
havde den 4. december 2016 en velbesøgt bod
hos Verdensjulemarkedet i Casa Latinoamericana i Valby. På billedet ses
Venskabsforeningens
plads
på
Verdensjulemarkedet med et righoldigt udbud.

PYONGYANG MARATONLØB

Fra Pyongyang Maraton 2017

Den 9. april 2017 afholdtes det 28.
Pyongyang Maraton med det internationale
navn, Mangyongdae Prize International
Marathon, som for 4. gang var åbent for
udenlandske amatørløbere. Til næste år er den
bekræftede løbsdato den 8. april 2018. På
løbets hjemmeside kan amatører bestille
returrejse fra Beijing og deltagelse i selve
løbet.
Der
kan
læses
mere
på:
http://pyongyangmarathon.com/

DDF KOREA UDVIKLER 3D-KORT
Ifølge det nordkoreanske medie Arirang
Meari den 9. april 2017 har videnskabsfolk fra
Det Globale Miljøinformations Institut i
Pyongyang udviklet et helt ny satellitbaseret
3D-kort.
Kortet
sammenkobler
tre
satellitbaserede nemlig GPS, GIS (Geografisk
Informationssystem) og RS (Remote Sensing).
De nye koreanske 3D-kort gør det lettere at
beregne og udnytte vedvarende energiformer
som vind, sol, vand- og tidevandskraft.
DDF Korea har mangel på energi og har
ikke adgang til olie i undergrunden.
Annonce:

BESTIL PÅ ABO@ARBEJDEREN.DK
ELLER RING 35 35 17 87

TRUMP STILLER KRIGSINDUSTRIEN
OPRUSTNING I UDSIGT

Trump misbruger Nordkorea til oprustning.

Præsident Trump lover den store
amerikanske krigsindustri ’business as usual’
under hans lederskab. Det amerikanske
krigsapparat kan dermed køre massivt videre
og sikre sig sit årlige overskud.
Selvom aktiekursen sank fem procent efter
Trump blev valgt som præsident og potentielle
tab i indtægter fra NATO, så er det peanuts i
forhold til hvilken indtjening krigsindustrien
har i vente. Blot få minutter efter udnævnelsen
forpligtede præsident Trump via en
pressemeddelelse fra Det Hvide Hus’
hjemmeside sig til at "udvikle et topmoderne
missilforsvarssystem til at beskytte mod
missil-baserede angreb fra stater som Iran og
Nordkorea". Det synes endda uden betydning,
at Iran ikke engang har interkontinentale
missiler i sit arsenal.
Samtidig fremkommer det uden betydning
for præsident Trump, at Nordkorea ikke
ønsker krig, og gennem årtier har opfordret til
en afslutning på fjendtlighederne i form af
fredsaftale,
(som blev nedskrevet
i
våbenhvile-aftalen efter Koreakrigen).
Det afgørende er, at en kontrakt på et
topmoderne missilforsvar vil være meget værd
for krigsindustrien og måske mere end
kontrakter om våbenleverancer til NATO
nogensinde
var.
Ser
man
på
verdenssituationen i dag, hvor præsident
Trump ikke synes at tøve med at bruge sit
avancerede våbenarsenal i Syrien og
Afghanistan, kan man frygte for fremtiden for
Nordkoreas befolkning.
Morten Dam

MORDET PÅ KIM JONG NAM
BLIVER BRUGT SOM VESTLIG
PROPAGANDA UDEN BEVISER
Kim Jong Nam var den ældste søn af DDF
Koreas tidligere leder Kim Jong Il, og dermed
bror til nuværende leder Kim Jong Un. Han
blev myrdet i Kuala Lumpur lufthavn den 13.
februar 2017.
Forud for sin død har Kim Jong Nam levet
en turbulent playboy-tilværelse med forfald til
gambling og misbrug. I 2001 blev han
arresteret for at forsøge indrejse i Japan med
falsk pas, og han har siden 2003 været udrejst
fra DDF Korea.
Det meget medieomtalte mord på Kim Jong
Nam i Kuala Lumpurs lufthavn blev af
vestlige medier hurtigt udråbt som DDF
Koreas værk. Det skete allerede inden
dødsårsagen var blevet klart identificeret med
videnskabelige beviser. Dette syntes dog ikke
at holde de amerikanske eller sydkoreanske
myndigheder og medier tilbage fra at anklage
DDF Korea for at have slået Kim Jong Nam
ihjel med den kemiske og ultra farlige
nervegas VX. Dette er senere hen blevet afvist
af en lang række af eksperter fra forskellige
lande verden over.
Dette kan hurtigt forklares ved at
nervegassen VX, der er kategoriseret som et
kemisk våben, er så farlig at selv en dråbe
ville kunne slå flere hundrede ihjel. Personer
der kommer i kontakt med VX ved blot
indånding eller hudkontakt vil altså med stor
sandsynlighed dø på stedet. Dette ville betyde
at udover Kim Jong Nam, ville både mordere,
ambulancefolk og sikkerhedspersonalet i
lufthavnen være døde i situationen. Samtidig
ville den mindste mistanke om nervegassen
VX betyde at Kuala Lumpur lufthavn ville
skulle lukkes, men den blev holdt i drift.
Næsten alle lande har med tiden skrottet
kemiske våben i overensstemmelse med
internationale konventioner om forbud mod
kemiske våben. Kun USA og få andre lande
har stadig det nævnte stof. Hvad der er endnu
mere problematisk er, at USA introducerer
mange former for kemiske våben i Sydkorea.
Det er svært at spå om, hvad der kan ligge
til grund for mordet på Kim Jong Nam, og

hvem der står bag. Disse antagelser bør først
gives efter professionelle undersøgelser og en
ordentlig retspraksis. Desværre er det en
kendsgerning, at USA og de sydkoreanske
myndigheder bruger situationen som en del af
deres ideologiske krigsførelse mod DDF
Korea og er med til at optrappe det anspændte
forhold på den koreanske halvø.
Denne retorik om "brug af kemiske våben",
udtænkt fra USA og Sydkorea, er særligt
farlig, da den har fællestræk med historien om
"Iraks
besiddelse
af
masseødelæggelsesvåben", som USA spredte og senere brugte
til at retfærdiggøre ulovlig krigsførelse. Det
USA søger at opretholde er international
modvilje mod DDF Korea.
Det er i situationer som disse, at man stiller
spørgsmålstegn
ved
vestlige
mediers
manglende kritik og unuancerede billede af
situationen. Vi kan ikke vide, hvad der er sket
med Kim Jong Nam eller hvilke fjender han
end måtte have haft i sin tilværelse endnu –
derfor er det dybt urimelig at udpege DDF
Korea som synderen.
Morten Dam

STRID MELLEM DDF KOREA OG
MALAYSIA BILAGT
Den 30. marts 2017 blev striden mellem
DDF Korea og Malaysia som følge af Kim
Jong Nam-sagen bilagt. I en fælles udtalelse
fra de to landes regeringer fremgår det, at de
to parter bekræfter et ønske om at løse de
eksisterende uenigheder på basis af fælles
anstrengelser på grundlag af de bilaterale
forbindelser, som har udviklet sig siden de to
lande etablerede diplomatiske forbindelser i
1973. Begge parter anerkender fuldt ud
Wienerkonventionen
om
diplomatiske
forhold.
I den forbindelse er det aftalt at Malaysia
sørger for transport af den afdøde Kim Jong
Nam til DDF Korea til udlevering til familien
der. Samtidig ophæves de to landes gensidige
rejseforbud, så statsborgere fra de to lande
igen kan udrejse til deres hjemland.
Begge lande er ifølge fællesudtalelsen også
enige om, at genindføre den gensidige
visafrihed samt at udvikle de diplomatiske
forbindelser til et højere stadie.

ALVORLIG KRIGSFARE I
KOREA

USA’s
napalmbomber
kastes
her
mod
civilbefolkningen i nordkoreansk landsby under
Koreakrigen.
USA- og sydkoreanske soldater øver sig invasion af
DDF Korea under Foal Eagle krigsøvelsen marts-april
2017.

Hven truer med krig på Koreahalvøen? Fra
DDF Korea er svaret givet. Den supermagt
som nu står i spidsen for en gigantisk
krigsøvelse rettet direkte imod DDF Korea er
den samme som under Koreakrigen gjorde sig
skyldig i folkemord og lagde landet øde.
Samtidig udtaler USA’s udenrigsminister
Rex Tillerson, at tålmodigheden med
Nordkorea er ved at være slut, og han truer
direkte med krig.
I
krigsøvelsen
deltager
300.000
sydkoreanske og 17.000 amerikanske soldater,
hangarskibe og moderne bombefly udstyret
med a-våben. USA og Sydkorea øver sig i et
overraskelsesangreb på nordkoreanske civile
og militære installationer og taler helt åbent
om at myrde lederen Kim Jong Un og hans
stab.
Lige siden Koreakrigens afslutning har
USA øvet sig i atomvåbenoverfald på DDF
Korea. En trussel, der er blevet mere
fremtrædende de seneste år.
Om disse trusler skrev den amerikanske
Koreakender Bruce Cumings i Le Monde i
2004 en artikel med overskriften ”Korea: Den
glemte atomtrussel.” Her fastslår han, at
USA’s terrorbombninger under Koreakrigen
ikke kan tolkes som andet end folkemord.
Millioner af civile koreanere blev bombet og
brændt ihjel.
Det er en beretning, som helt er undgået
offentligheden i vesten.

Conrad Crane, forfatteren til bogen
American Airpower Strategy in Korea fra
2000, skriver at ”USA’s flyvevåben
gennemførte frygtelige ødelæggelser over hele
Nordkorea. Militæreksperter konstaterede i
samarbejde våbenhvileforhandlerne, at 18 ud
af 22 større byer var mere end halvt
udslettede.” De store industribyer Hamhung
og Hungnam blev 80-85% udslettet og
hovedstaden Pyongyang 75 %.
USA’s brug af napalm var så intensivt, at
selv den tidligere britiske premierminister
Winston Churchill, som selv førte krig imod
folk i kolonierne, i slutningen af Koreakrigen i
et brev til USA’s præsident appellerede til
større tilbageholdenhed i brug af napalm imod
civile.
Offentligheden anede dengang intet om, at
napalm tilfældigt og hensynsløst blev sprøjtet
imod civile. Omkring 2 millioner civile døde
som følge af USA’s bombekrig i 1950-53.
I flere tilfælde planlagde USA’s militær at
bruge atomvåben under Korea-krigen. USA
var dengang i besiddelse af 450
atomsprængladninger, og man regnede ikke
med at USSR ville blande sig, idet de dengang
kun
var
i
besiddelse
af
25
atomsprænghoveder.
Det er på denne baggrund og de aktuelle
krigsforberedelser man skal se det koreanske
atomvåbenprogram og de gentagne missil- og
raketopskydninger. Men i de vestelige
massemedier udråbes DDF Korea som den
aggressive part, mens USA’s styrker kun er i
Sydkorea og Japan med rent defensive formål.

US-troops øver sig i angrebskrig i Korea.

Lad os lege med tanken om at Putins Rusland
sendte 300.000 soldater langs grænsen til
Ukraine for at øve sig i hvordan man
invaderer Ukraine, knuser dets militær, dræber
den militære ledelse og præsidenten. Alt
sammen med det formål at gennemtvinge et
regimeskifte. Ville nogen seriøs analytiker
kalde en sådan russisk militærøvelse for ”rent
defensiv?” Nej medierne ville have de største
krigsoverskrifter og befolkningen skulle
forberede sig på krigstilstand.
Men i tilfældet med Nordkorea kan en
tilsvarende militærøvelse altså fremstilles som
rent defensiv til trods for, at det åbent
erkendes, at det handler om en forberedelse af
angreb. ”Krigsøvelsen finder sted for at
forberede angreb på Nordkorea”, skriver det
sydkoreanske Korea Times den 13. marts
2017.
Landene med permanent plads og vetoret i
FN’s Sikkerhedsråd, som vedtager den ene
resolution efter den anden mod Nordkorea, er
selv i besiddelse tusindvis af atomvåben, som
kan udslette jordens befolkning flere gange.
Men når Nordkorea anskaffer sig atomvåben
for at undgå en gentagelse af Koreakrigens
tragedie,
så
skriger
man
op
om
”atomvåbentrussel.”
Den tid er forbi, hvor soldater, piloter,
teknikere, analytikere og vagtpersonale kunne
føre en bekvem tilværelse på militærbaser
mens lande som Vietnam, Kambodja, Laos,
Irak, Libyen og Jugoslavien overfaldes

samtidig med, at folkene i disse lande led. Et
eventuelt amerikansk angreb på Nordkorea vil
blive besvaret med modangreb på USA-baser i
Japan, Guam og Sydkorea.
Samtidigt med at kræfter i USA’s militær er
fortalere for et førsteslagsangreb på
Nordkorea, så findes der indenfor det
militæranalytiske etablissement også flere som
advarer imod et amerikansk angreb. Ikke på
grund af pacifistiske tilbøje-ligheder, men
alene ud fra iskolde beregninger af de
økonomiske og militære følger for Japan,
Guam og Sydkorea. For ikke at tale om tab
hos det amerikanske militær.
Nordkorea har flere gange foreslået, at den
nuværende våbenhvileaftale fra 1953 erstattes
med en fredsaftale. Dette er rutinemæssigt
blevet afvist af USA. Nordkorea var det eneste
land med atomvåben som på FN’s generalforsamling i oktober 2016 stemte for et forslag
om totalforbud mod atomvåben og afskaffelse
af alle eksisterende sådanne i hele verden.
Så hvem truer egentligt hvem på
Koreahalvøen?
Erik Anderson
Artiklen er sakset fra det svenske
Proletären den 22. marts 2017, oversat
og lettere forkortet af Korea Bulletins
redaktion.
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DDF KOREAS MISSILTEST
ER EN REAKTION PÅ USA’S
PROVOKATIONER – IKKE
DEN ANDEN VEJ RUNDT

Pukguksong-2 mellemdistance missil

Af Derek Ford
Den 12. februar 2017 affyrede Den
Demokratiske Folkerepublik Korea et
Pukguksong-2 missil, et mellem distance
missil, ud over havet øst for Korea.
Afprøvningen af missilet skulle ikke være
overraskelse, da landets leder Kim Jong Un
allerede over en måned før havde annonceret
den (i nytårstalen, red.).
Næsten uanset hvad DDF Korea gør, bliver
det mødt med fordømmelse i de førende
medierne og af de vestlige landes regeringer
og deres institutioner. En talsmand for FN’s
generalsekretær António Guterres har udsendt
en redegørelse, der anklager DDF Korea for at
bryde Sikkerhedsrådets resolutioner og
kræver, at landet ”vender tilbage til at
overholde sine internationale forpligtigelser
og atomafrustning.”
Dette er en helt anden reaktion, end den
USA’s luftvåben fik i september 2016, da de
ud i Stillehavet affyrede et interkontinental
ballistisk missil med en rækkevidde 12 gange
større end DDF Koreas. Der var ingen
internationale fordømmelser. Ingen rakte
hånden op i FN, og man syntes heller ikke, at
USA opførte sig respektløs.
At påpege dette hykleri er bare at ridse i
overfladen. Mens DDF Korea præsenteres i de
vestlige medier som irrationel, uforudsigelig,
og provokerende, er virkeligheden det stik
modsatte

Trumps provokationer
Efter at have fyldt sit kabinet op med
generaler, var en af Trumps første
præsidentielle budskaber et notat om at
”genopbygge” det amerikanske militær. I
notatet instrueres forsvarsminister James
Mattis om at ”vurdere militærets parathed”.
Mindre end en uge senere rejste Mattis på
sin første officielle rejse til udlandet med
Sydkorea som første stop og den næste dag i
Japan. I Sydkorea bekræftede Mattis Trumpadministrationens vilje til at gennemføre
opstillingen af det kontroversielle THAAD et amerikansk designet anti-missilsystem, der
angiveligt skal være rettet mod Nordkorea,
men som i virkeligheden også er tænkt til brug
mod Kina og Rusland.
I Japan fortalte Mattis premierminister
Shinzo Abe, at Trump-administrationen ville
stå ved USA-Japan sikkerhedstraktaten, og
fremhævede artikel 5, om en gensidig
forsvarsaftale.
Mattis
fordømte
de
nordkoreanske ”provokationer”, og han
fordømte også Kinas tilstedeværelse i det
sydlige og østkinesiske hav. Mattis forsikrede
Japan, at USA vil forsvare den japanske
besættelse af Diaoyu øerne, som Japan tog fra
Kina i 1895 i det østkinesiske hav.
Abe er en mand efter Trumps smag - dybt
nationalistisk og militaristisk. Under hans
ledelse har Japan øget sine militærudgifter
fem gange siden 2012. I juli 2014 har den
japanske regering, for at styrke sine væbnede
styrker, godkendt en nyfortolkning af artikel 9
i den japanske forfatning, som er kendt som
”pacifisme klausulen.”
Situationen i Sydkorea er mere kompleks.
Præsident Park Geun Hye er blevet
suspenderet og står til en rigsretssag (og hun
er siden afsat og nu fængslet, red.) En sag der
efter måneders massivt folkeligt pres og med
vedvarende gadedemonstrationer over hele
landet har fået hende fra magten. Hun vil
sandsynligvis blive anklaget for bl.a.
magtmisbrug og korruption.
Et afmålt og rationelt svar
Trump-administrationens seneste træk tyder
ikke på nogen afvigelser i USA’s
udenrigspolitik, men snarere en acceleration af
den. Dette er uden tvivl en alvorlig skuffelse

for dem, der håbede, at Trump isolationistiske
retorik under valgkampagnen ville betyde en
tilbagetrækning af USA-imperialismen fra
regionen.
Der er i øjeblikket omkring 50.000
amerikanske soldater stationeret på 23
militærbaser i Japan. I Sydkorea er der
omkring 28.000 amerikanske soldater
stationeret på 15 militærbaser.
USA’s og den sydkoreanske hær har
rutinemæssig foretaget krigsøvelser tæt ved
demarkationslinjen til DDF Korea og
kystlinjerne. De store krigsøvelser afholdes
årligt i to omgange - en i februar-april og én i
august-september. Den anden runde af militær
øvelserne i 2016 omfattede simulering af
”forebyggende bombning af Nordkorea” og
”halshugning” af ledelsens i DDF Korea. I
marts og april i 2017 afholdes de næste to
store militærøvelser.
Det er den situation, som befolkningen i
DDF Korea oplever. Det mest magtfulde
militærapparat i historien er stationeret lige
ved grænsen. Efter amerikansk afvisning af at
underskrive en fredsaftale i over 60 år,
forbliver USA og DDF Korea teknisk set
stadig i en tilstand af krig. Med den baggrund
er det ikke svært at se, at DDF Koreas seneste
missiltest som andet end en rationel reaktion
på USA-aggression.
Kan man forestille sig, hvad det
amerikanske svar ville være, hvis der blev
vendt om på situationen, hvis DDF Korea
havde 28.000 tropper stationeret ved den
mexicanske grænse, og foretog simulerede
bombninger af centrale mål i USA?
Nordkorea har aldrig invaderet, bombet,
eller på anden måde ført krig mod USA eller
mod noget andet land. Det har ingen
udenlandske militærbaser. Det har ingen
krigsskibe patruljerer alle mulige steder uden
for sit eget område. Det har aldrig brugt et
atomvåben. Og dets atomarsenal blegner i
sammenligning med USA’s.
Fra Songun to Byungjin
I 2013 vedtog det regerende Koreas
Arbejderpartis centralkomite det såkaldte
Byungjinparadigme, eller parallel politik, som
understregede den dobbelte udvikling af den
militære og økonomien. Byungjin har erstattet

Songun, eller Militæret–Først-Politikken, der
havde været i kraft officielt siden midt90’erne.
Byungjin blev yderligere grundfæstet i juni
2016 af Den Øverste Folkeforsamling (DDF
Koreas
parlament).
Den
Øverste
Folkeforsamling opløste det tidligere øverste
statslige
magtorgan
Den
Nationale
Forsvarskommission og erstattede det med
Kommissionen for statslige anliggender. Mens
førstnævnte
prioriterede
hæren
mere,
prioriterer sidstnævnte landets økonomiske
udvikling højere, og har bl.a. til opgave at
sikre gennemførelsen af den seneste
femårsplan (2016-20). Kommissionen for
statens anliggender har flere repræsentanter
fra regeringen og Koreas Arbejderparti og
færre fra Koreas Folkehær.
Den virkelige trussel mod stabiliteten
Hvad er da årsagen til USA’s aggressive
manøvrer på Koreahalvøen? Der er der flere
svar på. For det første besejrede DDF Korea
USA i Koreakrigen, og har siden fulgt en
selvstændig udviklingsvej. I en tidsæra, hvor
kapitalisterne erklærer, at ”der er intet
alternativ” til den neoliberale globalisering,
beviser DDF Korea noget andet. USA’s
fjendtlighed mod DDF Korea svarer, til den
USA fører mod Cuba, idet begge
repræsenterer
alternative
sociale
og
økonomiske systemer. For det andet har
Japans og Sydkoreas modsætningsforhold til
Kina været en nøglekomponent i USA strategi
i Stillehavsområdet lige siden slutningen af
Anden Verdenskrig. ”Truslen fra Nordkorea”
holder dette modsætningsforhold i live og
bidrager til USA’s forsøg på at isolere Kina
fra
sine
naboer.
Denne
strategiske
nødvendighed er blevet stadig mere vigtig for
USA set i lyset af Kinas voksende
økonomiske og politiske magt.
Dertil kommer, at Pentagon kan udnytte den
fiktive ”nordkoreanske trussel” til at holde
gang i krigsmaskinen i Stillehavsområdet. For
uden en ”irrationel” fjende, ville USA ingen
begrundelse have for sin besættelse af
Sydkorea og dets massive militære
tilstedeværelse i hele Stillehavsområdet.
fortsættes side 21 -

KOREA OG CUBA ER
SØSTERNATIONER

Cubas leder modtager her en nordkoreansk orden af
præsident Kim Il Sung i Pyongyang i 1986.

Den cubanske revolutions fader Fidel
Castro gik bort den 25. november 2016 - 90 år
gammel.
DDF Koreas leder Kim Jong Un
kondolerede og kaldte Castro ”det koreanske
folks nærmeste ven og kammerat.”
Der indførtes en 3 dages sørge periode i
DDF Korea og en højtstående delegation blev
sendt
til
begravelsen
i
Havanna.
30 år tidligere i 1986, i en tid med store
udfordringer besøgte Fidel Castro Den
Demokratiske Folkerepublik Korea og modtog
en hæderspris af Kim Il Sung.
Her er en del af den tale Fidel holdt i den
anledning:
”Tusindtals kilometer syntes at skille Korea
og Cuba. Når dagen gryr i vort land er det nat
i Korea, og når dette venskabelige land er
dækket af sne, er vort land stadig grønt, og
alligevel er Korea og Cuba søsternationer. Og
det der binder os sammen kære kammerater
er, at vi har de samme drømme og truslen fra
den samme fjende.
At besøge dette historiske og revolutionære
land og personligt at møde dens store leder
Kim Il Sung, til hvem vi knytter nære bånd af
beundring, at have direkte kontakt med det

uselviske og broderlige koreanske folk. Det
har været et ønske i lang tid, men kampen for
vort land har gjort, at vi har måttet vente med
dette møde i mange år.
De indtryk vi har fået i dag vil altid blive
husket.
Jeg har faktisk ikke ord for at beskrive de
følelser for den modtagelse, som vi fik i
Pyongyang og den varme modtagelse, vi fik i
lufthavnen
og
langs
vejene.
Jeg kom ikke her for at få hædersbevisninger,
jeg kom for at hylde Koreas folk og dets
historiske kamp.
Vi er kommet en langt vej for at kende og
udtrykke vores beundring og solidaritet til et
folk, som gennem historien aldrig har veget i
kampen mod udenlandsk tvang og udsugning.
Jeg hylder de helte, der med våben i hånd og
under vejledning af kammerat Kim Il Sung tog
kampen op mod de japanske imperialistiske
besættere. Jeg hylder de mennesker, der
senere gjorde modstand mod den barbariske
yankee-imperialisme, genopbyggede deres
ødelagte fædreland, og skabte et nyt samfund.
Et land der blev brutalt sønderdelt for mere
end 30 år siden og den anden halvdel blev
forvandlet til en amerikansk militær base.
Men stadig holdes revolutionens og
socialismen ukrænkelige banner højt.
Forkortet og sakset fra Korea Information nr. 4-2016
udgivet af Svensk-Koreanska Föreningen.

VENSKABSFORENINGEN KONDOLERER
Venskabsforeningen Danmark-DDF Koreas
formand Anders Kristensen besøgte den 3.
december 2016 Cubas ambassade i
København. Her skrev han på vegne af
foreningen i kondolencebogen, hvor han
udtrykte den stærkeste medfølelse med det
cubanske folk efter el comandante Fidel
Castro Ruz død. Fidel stod som leder af den
cubanske revolution som en stærk inspirator
for millioner af folk verden over kæmpende
imod imperialistisk undertrykkelse og for
uafhængighed og social retfærdighed, skrev
formanden blandt andet.

UDTALELSER FRA VENSKABSFORENINGEN
København, den 10. september 2016

STOP HETZEN MOD DDF KOREA
IGANGSÆT DIALOG OM NEDRUSTNING
OG FRED I KOREA
Den Demokratiske Folkerepublik Korea foretog i
går sin 5. atomprøvesprængning. Det skete
underjordisk under sikre forhold uden udslip af
radioaktive stoffer. Som reaktion herpå har verden
forventeligt oplevet en lang række vestlige ledere og
massemedier skumme over i vrede og fordømmelse.
Vores egen udenrigsminister Kristian Jensen gik så
langt som at kalde DDF Korea for ”en trussel mod
verdensfreden”!
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea finder,
at disse fordømmelser og hetzen imod DDF Korea
er helt ude af proportioner, når man ser på
kendsgerningerne i Korea. USA har siden 1957 i
strid med den koreanske våbenhvileaftale fra 1953
stationeret atomvåben i Korea og har igennem årene
siden løbende gennemoprustet Sydkorea med de
allermest avancerede amerikanske angrebsvåben –
herunder masseødelæggelsesvåben. Samtidig har
USA og Sydkorea i årtier afholdt gigantiske fælles
krigsøvelser vendt imod den socialistiske suveræne
stat DDF Korea i nord. Det er sket flere gange årligt
med deltagelse af op mod en halv million soldater.
Underligt nok uden de vestlige massemediers
opmærksomhed. Samtidig har DDF Korea i over 50
år ført kampagner imod atomoprustningen i
Sydkorea og for aftaler om at omdanne hele den
koreanske halvø til en total atomvåbenfri fredszone.
Men sådanne forslag er stedse blev ignoreret af USA
og Sydkorea og ligeledes overset af verdenspressen.
Vi jubler ikke over den seneste prøvesprængning,
men vi udtrykker fuld forståelse for den
atombevæbning DDF Korea i de sidste ti år
desværre har været nødt til at foretage for at besidde
et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar overfor
verdens
stærkeste
militære
supermagt.
Myndighederne i DDF Korea er jo ikke blinde, men
har tydeligt kunne konstatere den udvikling, der har
fundet sted siden USSR’s opløsning i 1990’erne.
USA og andre imperialistiske magter har nemlig i
bestræbelserne for at udvide deres verdensdomæne
vedholdende søgt at ramme, de suveræne lande, der
ikke ønsker at følge kapitalismens og nyliberalismens spilleregler. Det er sket i mange lande
først med sanktioner og straffepolitik og lignende og
sidenhen med egentlige blodige militære invasioner
for at gennemføre regimeskifter, der passer ind i
imperialismens verdensorden. Et sådant regimeskift
pønser USA også på i Korea.
Vi finder, at den eneste farbare vej ud af
konfrontationen i Korea er dialogens vej. I stedet for

at fastholde drømmepolitikken om sammenbrud og
regimeskift i DDF Korea, og i stedet for at stille
ensidige ultimative krav om atomafvæbning må
USA se realiteterne i øjnene. Årtier har vist, at den
vej er ikke farbar. Som hovedansvarlig for
konfrontationen i Korea må USA tage imod DDF
Koreas gentagne invitationer om dialog uden
forhåndsbetingelser. En dialog om indgåelse af en
endelig fredsaftale fra den uafsluttede Koreakrig og
medfølgende
atomnedrustning
og
militær
nedrustning i øvrigt i hele Korea. En sådan dialog
kan også bane vejen for en helt ny nord-sydkoreansk
dialog for forsoning, afspænding, samarbejde,
samhandel og udveksling og med et langsigtet med
mål om en fredelig koreansk genforening uden
fremmed indblanding.
København, den 26. november

2016

DET ER PÅ HØJE TID MED EN NY KURS I
KOREA
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske
Folkerepublik Korea har i dag afholdt sin årlige
ordinære
generalforsamling
i
København.
Generalforsamlingen har enstemmigt vedtaget
nedenstående udtalelse:
Vi finder det er på høje tid, at USA skifter spor i
sin Koreapolitik. Vi opfordrer derfor USA’s
kommende regering til at gå i dialog med DDF
Korea om normalisering af relationerne, om en
fredsaftale og om en gensidig nedrustning på
Koreahalvøen – herunder om veje til gensidig
atomnedrustning. Ligeledes opfordrer vi USA’s
kommende regering til at tage skridt til ophævelse af
blokade og sanktioner imod DDF Korea, som kun
bringer lidelse og udsultning af befolkningen i den
nordlige halvdel af Korea.
Sådanne skridt ville samtidig være et aldeles
værdifuldt grundlag for genoptagelse af den nordsydkoreanske dialog. Den voldsomme folkelige
protest vi i disse dage ser i Sydkorea imod den
skandaleramte præsident Park, der i årevis har ladet
sig politisk og åndeligt vejlede af en dybt kriminel
åndemaner, den stikker dybere end kravet om den
korruptionsmistænkte præsidents afgang. Protesten
afspejler i virkeligheden også en stærk utilfredshed
med den sydkoreanske regerings manglende vilje til
at tage skridt til en Nord-Syd afspænding og
forsoning i stedet for den meget belastende
konfrontation og krisestemning, der hersker i Korea
i dag. Derfor er det på høje tid, at der kommer nye
signaler fra USA’s regering om dialog med DDF
Korea i stedet for konfrontation og blokade.
Vi opfordrer den danske regering og alle politiske
partier og organisationer og græsrødder til at slutte
op bag opfordringen om en ny dialogbaseret
Koreapolitik fra USA’s kommende regering.

København, den 18. december 2016

VI TAGER AFSTAND FRA NATO’S TRUSLER
MOD NORDKOREA
NATO’s politiske råd – det såkaldte
Nordatlantiske Råd – har i torsdags vedtaget en
skarp fordømmelse af Den Demokratiske
Folkerepublik Korea. NATO’s Nordatlantiske Råd,
der reelt er ledet af USA, fordømmer i skarpe
vendinger DDF Korea for at destabilisere Korea og
Nordøstasien. NATO-rådet siger bl.a. i sin udtalelse,
at DDF Korea vedvarende udviser en provokerende
og destabiliserende adfærd ved at foretage atom- og
missiltest på trods af FN’s Sikkerhedsråds
resolutioner. Derfor opfordrer NATO-rådet til, at der
indføres endnu skrappere sanktioner og straf imod
DDF Korea end de allerede meget omfattende af
slagsen.
NATO er selv kendt for at være en aggressiv
imperialistisk USA-ledet militæralliance, der har
iværksat krige og destabilisering i flere lande. Af
alle fordømmer NATO så det lille selvstændige
DDF Korea, der har valgt en anden
samfundsudvikling end den neoliberalistiske
globalisering og går imod strømmen. Efter årtier
med amerikansk atomoprustning og truende
krigsøvelser i Korea har DDF Korea modvilligt set
sig nødsaget til at udvikle et tilstrækkeligt
afskrækkende forsvar stående overfor verdens
stærkeste militære supermagt USA. En supermagt,
der endda igennem 66 år har haft og fortsat har op
mod 40.000 soldater og et gigantisk våbenlager
permanent stationeret på koreansk jord. I det lys
finder vi NATO-rådets udtalelse for helt absurd.
NATO’s Nordatlantiske Råd kræver i sin
udtalelse også, at DDF Korea vender tilbage til 6partsforhandlingerne i Beijing om koreansk
atomnedrustning. Det lyder smukt, men ved NATO
ikke, at der ikke er noget DDF Korea hellere vil?
DDF Korea ønsker mere end nogen part at se et helt
atomvåbenfrit Korea og verden for den sags skyld.
Det er USA, der blokerer for genoptagelse af 6-parts
atomnedrustnings-forhandlinger ved at stille
forhåndsbetingelser om garantier for en ensidig
nordkoreansk atomafvæbning før genoptagelse af
forhandlingerne.
NATO bidrager med sin udtalelse bestemt ikke til
en fredelig udvikling i Korea. Tværtimod puster
NATO til ilden og medvirker til konfliktoptrapning i
Korea.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea tager
skarp afstand fra NATO’s indblanding i Korea og
trusler imod DDF Korea. Vi opfordrer til den
bredest mulige opbakning til en klar afstandtagen fra
NATO’s Korea-udtalelse.

København, den 7. marts 2017

STOP USA’S KRIGSØVELSER I KOREA
TRÆK DANSK MILITÆR HJEM FRA KOREA
Uden større dansk medieopmærksomhed er de
største USA-ledede krigsøvelser i Sydkorea i årtier
nu i fuld gang. Det drejer sig som om de såkaldte
Foal Eagle som fra 13. marts overlappes med
øvelsen Key Resolve med deltagelse af ca. 20.000
USA-soldater og over 300.000 sydkoreanske.
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.
I krigsøvelserne indgår brug af alle militære værn
samt specialenheder og mange typer våben –
herunder taktiske masseødelæggelsesvåben, bl.a.
deltager de atombevæbnede hangarskibe Ronald
Reagan og Carl Vinson samt atombevæbnede ubåde,
Aegis Destroyere, strategiske bombefly og Stealth
Fightere.
Krigsøvelserne
er
tidligere
af
USA’s
overkommando blevet benævnt som ”årlige øvelser
af defensiv karakter”. Men nu indøves åbenlyst en
operationsplan OP5015, der går ud på ved et
højintensivt overraskelsesangreb at fjerne DDF
Koreas øverste ledelse. Derefter skal det
socialistiske samfundssystem i DDF Korea styrtes
ifølge planen.
Selvom det med disse øvelser er åbenlyst, hvem
der udgør en trussel mod freden i Korea, så udråber
en række vestlige ledere og medier, denne gang
under stor medieopmærksomhed, DDF Korea som
provokatører og aggressorer, da landet for få dage
siden forsøgte at styrke sit forsvar ved test af nye
missiler.
Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske Folkerepublik Korea finder, at USA’s
gigantiske krigsøvelser 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 er i gang med. 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.

SYDKOREAS PRÆSIDENT
AFSAT OG FÆNGSLET

Fra en af de mange massedemonstrationer i Seoul for
præsident Parks afsættelse.

Den nu afsatte og fængslede sydkoreanske præsident
Park Geun Hye styret af åndemaner og sandsigerske

Den 30. marts 2017 blev den suspenderede
og nu afsatte præsident Park Geun Hye
varetægtsfængslet forud for en kommende
rigsretssag, hvor hun er sigtet for magtmisbrug
og korruption. Sydkoreas forfatningsdomstol
fandt den 10. marts, at der var grundlag for at
rejse en rigsretssat imod Park for at have
tilladt
hendes
nære
og
ligeledes
varetægtsfængslede veninde åndemaneren
Choi Soon Sil at blande sig og direkte
medvirke til udformningen af fortrolige
regeringsbeslutninger- og dokumenter og
præsidenttaler. Samt for at holde hånden over
Choi’s
omfattende
afpresningsog
korruptionsvirksomhed. Det forlyder, at Park
havde
et
nærmest
sygeligt
afhængighedsforhold til den skærkt religiøse
og højreorienterede Choi. Samtidig er der
udskrevet nyt ekstraordinært præsidentvalg i
Sydkorea til den 9. maj 2017.
Forud herfor har Sydkorea i månedsvis
været rystet af en voldsom politisk krise med
masseprotester for afsættelse af den allerede
suspenderede Park. Politisk uro og
demonstrationer, som ikke er set større siden
1987.
Park blev i henhold til forfatningen afløst af
premierministeren Hwang Kyo An, som nu er
fungerende præsident. Hwang er medlem af
regeringspartiet Saenuri (Ny Verdens Partiet).
Allerede den 9. december 2016 besluttede
et flertal i Sydkoreas nationalforsamling, at

der skulle rejse rigsretssag imod den
suspenderede Park for bestikkelse og
magtmisbrug.
Præsidentskandalen har mange forgreninger. Bl.a. er Sydkoreas tidligere
kulturminister og Parks stabschef også
fængslet den 20. januar 2017 for sortlistning
af kulturpersonligheder og journalister, der
opfattes som regeringskritiske. Ligeledes er
gigantkoncernen Samsung Group chef Lee
også den 17. februar varetægtsfængslet for
medvirkning til korruption.
Ex-præsident Park og hendes veninde er
sigtet for gennem korruption og afpresning at
have skaffet donationer til fonde kontrolleret
af Park og Choi. Alle de største sydkoreanske
konglomerater såsom Samsung, Hanhwa,
Hyundai, LG, Hanjin m.v. er fedtet ind i
korruptionsskandalen.
Negative hændelser knytter sig til Park
Mange negative politiske sager klæber sig
til
afsatte
Park,
og
den
store
korruptionsskandale kommer således efter
flere år med angreb på den sydkoreanske
arbejderklasse. Fra årene i 1990’erne med
stærke fagforeninger og høj organisationsgrad
er sydkoreanske arbejdere i de seneste år
under konservative regeringer hårdt ramt af
anti-fagforeningslovgivning
og
direkte
overgreb på de faglige organisationer og deres
repræsenter. I dag er arbejdsmarkedet i det ny
liberale Sydkorea præget af mange usikre
deltids- og tidsbegrænsede vikarjobs og med
en faglig organiseringsprocent, der er faldet til
omkring 10.
I
2014
oplevede
Sydkorea
den
længstvarende jernbanestrejke på grund af
Park-regeringens planer om privatisering af

Glædesdemonstration i Seoul da Park Guen Hye
endelig blev afsat den 10. marts 2017.

det statsejede jernbaneselskab Korail med
fyringer,
lønnedgange,
forringede
arbejdsvilkår og serviceforringelser til følge.
Konflikten udviklede sig hurtigt til en af de
største
arbejdskampe
støttet
af
det
sydkoreanske LO KCTU i et opgør med
regeringen i 2014. Strejken og opgøret endte i
slutningen af året med fyring af over 4000
jernbanearbejdere og indsættelse af 600
strejkebrydere samt fængsling af 10 ledere i
jernbanearbejderforbundet.
Samme
år
tog
undertrykkelse af
regeringskritiske kræfter til i Sydkorea. Det
venstreorienterede United Progressive Party
blev
forbudt
efter
Den
Nationale
Sikkerhedslov NSL (også kaldet antikommunistloven), formanden fik 12 års
fængsel og partiet blev frataget sine 5 pladser i
Nationalforsamlingen. Dommen over partiet
byggede på, at “partiet fungerede som
forlænget arm for Nordkorea.” NSL-loven
stammer tilbage fra Parks far Park Chung
Hee’s tid som diktator, hvor loven blev brugt
meget flittigt. Men også i den nuværende
Parks regeringstid er mange regeringskritikere
og demonstranter blev fængslet.
Efterfølgende den 4. juli 2016 blev
formanden for KCTU Han Sang Gyum idømt
4 års fængsel for at stå i spidsen for
protesterne imod Park-regeringens repressive
arbejderpolitik.
Park huskes også for beslutningen om loven
om indførelse af ensretning af alle skole- og
lærebøger om Koreas historie, således at
Nordkorea ikke på nogen måder omtales
positivt helt eller bare delvist i 2013, og senere
i 2014 kom skandalen med voldsom kritik af
Park for passivitet og mangelfuld sikkerhed

og ringe redningsindsats i forbindelse med
Sewol-skibskatastrofen, hvor næsten 500 børn
og unge druknede.
I juli 2016 kom så Parks godkendelse af
USA’s opsætning af et missilforsvar THAAD
flere stedr i landet rettet mod både Kina og
Nordkorea. En beslutning, der både har
medført en krise i forhold til de to lande, som i
øvrigt har medført kraftige protester fra
landmænd på hvis jorde THAAD skal
opsættes.
Også Park-regeringens for nyligt indgåede
efterretningstjeneste samarbejde med den
tidligere kolonimagt Japan har givet anledning
til mange protester. Det samme har USA nu
åbentlyse inddragelse af japansk militær i de
store krigsøvelser vendt imod Nordkorea
vækker uro.
Alle taler i dag i Sydkorea om det i
virkeligheden er sandsiger shamaisten Choi,
der påvirket væsentlige sider af Sydkoreas
regeringsførelse – herunder den hårde linje
overfor Nordkorea, som Park i offentligheden
stedse har påstået ”værende lige ved at
kollapse.”
Præsidentskandalen har også betydet, at den
tidligere FN Generalsekretær Ban Kii Moon
har droppet sine planer om at stille op som
præsidentkandidat for Parks kompromitterede
konservative regeringsparti Saenuri (Ny
Verden Partiet). Af samme grund har partiet
efter skandalen nu skiftet navn til Jayudang
(Frihedspartiet).

MÅSKE HÅB FORUDE I KOREA

Moon Jae In

Til det ekstraordinære præsidentvalg i
Sydkorea den 9. maj ser oppositionslederen
Moon Jae In fra centrumvenstrepartiet Minjoo
ifølge meningsmålinger ud til at vinde. Moon
har under den igangværende valgkamp
erklæret, at hans første rejse som nyvalgt
præsident går til Pyongyang, og at han bl.a. vil
genoptage Nord-Syd dialog og samarbejde i
Korea, fjerne THAAD og genåbne den
sydkoreanske Kaesong Industri Komplekset.

VELBESØGT ÅBENT
MEDLEMSMØDE MED
GEIR HELGESEN

Fra det åbne medlemsmøde i Venskabsforeningen

Den
4.
april
2017
afholdt
Venskabsforeningen et åbent medlemsmøde
med Geir Helgesen, seniorforsker på og
direktør for Nordisk Institut for Asienstudier,
som oplægsholder. Over 30 tilhørere,
bestående
af
både
medlemmer
af
venskabsforeningen og andre interesserede,
mødte op til det spændende arrangement.
Geir Helgesen, der har skrevet bøger om
forholdene i Korea og ofte bliver brugt i TV
og andre medier, har før holdt gode oplæg for
Venskabsforeningen.
Geir indledte sit oplæg ved at slå fast, at der
ikke er meget man kan tro på i vestlige
mediers fremlægning af situationen i DDF
Korea. Ofte bringes artikler af journalister, der
ikke selv har været i Korea, og har deres
oplysninger fra andre medier. Dette holder
dog ikke medierne tilbage fra selv at udnævne
folk som eksperter på området, hvilket han
mente er noget, som kun medierne udnævner
dem til. Selv er han flere gange blevet kaldt
Nordkorea-ekspert, men ser ikke sig selv
således, da han mener medierne forsøger at få
”eksperter” til at fremstå som upartiske og
som at have ”sandheden”. Et standpunkt han
som forsker mener er umuligt.
Geir understregede, at det er utroligt vigtigt
at se de vestlige mediers fremlægning af DDF
Korea med et kritisk blik og altid have landets
historie i baghovedet. Oftest tjener vestlige
medier en sydkoreansk, japansk og særligt
amerikansk interesse i at fremstille DDF
Korea som bindegale for at opnå politiske

mål. Konservative regeringer i Sydkorea og
Japan har gennem tiden nyt godt af at bruge
DDF Korea som trusselsbillede i deres
respektive valgkampe. Senest har vi også set,
at såvel Storbritannien som USA har brugt
DDF Korea som trusselsbillede for at opruste
eget militær.
Fem år med leder Kim Jong Un
Geir Helgesen gjorde status over de fem år
med Kim Jong Un som leder. Dette har været
en spændende og anderledes tid, da han har
ageret anderledes i medierne, end sin
forgænger. Dette har været til DDF Koreas
fordel, at han har vist sig som meget folkelig.
Ofte ses han offentligt med sin kone - også på
virksomhedsbesøg. Derudover udtaler han sig
også om problemer i DDF Korea, og hvordan
han har tænkt sig at tackle disse. Geir fortalte i
forlængelse af dette, at en ’ny’ middelklasse er
på vej i Korea. Privatøkonomi er opstået fra
græsrødderne og myndighederne har ikke
stoppet det, men derimod hjulpet til at
organisere
det.
Markedet
er
blevet
institutionaliseret. I DFF Korea må man godt
eje sin egen lejlighed og arve en lejlighed,
man må også godt eje en mindre virksomhed
og arve en sådan. Privat taxakørsel er begyndt
at skyde op i Pyongyang, hvor man i dag ser
flere biler på gaderne. Geirs analyse var, at
man har ladet sig inspirere fra Kina og den
blomstrende økonomi der. Derfor tager flere
nordkoreanere frem og tilbage over grænsen
til netop Kina for at handle varer, hvilket har
stået på i årevis.
DDF Korea bruges som prygleknap i
verdenspolitisk magtspil
Geir rundede af med pointen om at oftest
handler konflikten på den koreanske halvø i
virkeligheden om forholdet USA – Kina. USA
kan umuligt se DDF Korea som en trussel
mod verdensfreden, men det bruges som
prygleknap i USA’s magtspil og legitimerer
deres tilstedeværelse i regionen. Geir mener at
dette
er
uden
skæven
til
menneskerettighederne, hvor handelsembargo
og sanktioner går ud over folket. Det er
symbolpolitik og straffepolitik, som aldrig har
og aldrig vil få en positiv virkning.
Morten Dam

Boganmeldelse:

JEG VIL GERNE KLIPPES
LIGESOM KIM JONG UN

Forfatteren Kåre Bluitgen

Den danske forfatter Kåre Bluitgen har som
den første udenlandske forfatter besøgt og
rejst rundt i Nordkorea i lidt over en måned.
Det er der kommet en bog ud af: ”Jeg vil
gerne klippes ligesom Kim Jong Un – indtryk
fra Nordkorea”. I bogen følger vi på fin vis
hans rejse og med skiftevis iagttagelser af det
nordkoreanske samfund, historisk viden og
forståelse for den kultur, som han tilbragte en
måned i, fortæller han om “Verdens mest
lukkede land”.
Den kritiske stemme mangler ikke, men den
bliver fremlagt med finfølelse for hvorfor det
samfund han møder, er som det fremtræder i
bogen.
Vi får indblik i borgernes hverdag via
interviews, besøg på institutioner og
fjerntliggende provinser.
I bogen får læseren et indblik i de
økonomiske liberaliseringer, besøger et
oppositionsparti, landbrugsproduktionen, den
religiøse tolerance og kulturinstitutioner i
form af det store kunstakademi, fodboldkamp
og et stort “tivoli-land” og en del andre steder.
Forfatteren aflægger - selvfølgelig - også et
besøg hos en frisør i det land, hvor det påstås,
at der er udstukket regler om påtvungne
frisurer, og han besøger fjerntliggende

provinser med forarmede landbrug og
fabrikker, der står stille pga.af strømsvigt.
Vestens og Europas ideer om kommunisme
taber stort i forhold til tusind års traditioner og
persondyrkelse, hvilket konstant fremstår i
stort og småt og mødet med den
nordkoreanske befolkning.
Bogen afdækker også, at styret på ingen
måde er irrationelt, som det ofte opfattes i
Vesten, men tværtimod er dygtigt til at opnå
gevinster ved højt spil og kold beregning i
forhold til en omverden, der på grund af
uvidenhed ofte ser ud til at blive taget ved
næsen.
Uddrag: “Jeg har set en dværg. I
Pyongyangs bjerge, tæt ved Triumfbuen, netop
da jeg i småløb nåede ned af Moranhøjens
stejle fyrretræsdækkede skrænt og hoppede ud
på fortovet, Jeg stirrede ikke, og havde svært
ved at afgøre om det var en mand eller kvinde.
Når mit møde med en væksthæmmet person,
som det vist korrekt hedder, er interessant, er
det, fordi at det igen og igen hævdes i vestlige
medier, at fysisk handicappede ikke har
tilladelse til at opholde sig i eller bo i
Pyongyang. Det fremgår af de mange
akademiske bøger om Nordkorea, jeg har
læst, og er hermed falsificeret”.
Nordkorea
har
underskrevet
FN’s
konvention om handicappede og rapporterer
hvert andet år tilbage til FN om deres
fremskridt.
Man får lyst til at møde Kåre Bluitgen’s
guider Min, Ok og hans chauffør Choi, ved
læsning af bogen. Forfatteren er en fantastisk
iagttager og fortæller. Kan absolut anbefales.
Kåre Bluitgen: ”Jeg vil gerne klippes
ligesom Kim Jong Un.” Indtryk fra
Nordkorea.
Forlaget Tøkk. 748 sider. Pris: 299,-kr.
Annette Mørk,
Horserød-Stutthof Foreningen
(Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea
sælger bogen for 150 kr. til medlemmer og
200 kr. til ikke-medlemmer, red.)

BERETNING FRA EN KOLD SMUTTUR
TIL NORDKOREA I JANUAR 2017

Ulrich Larsen på Kim Il Sung-pladsen januar 2017

Da jeg i midten af december 2016 fik
muligheden for at besøge Nordkorea igen,
valgte jeg at sige ja tak. Jeg ville jo også gerne
besøge landet i vintertiden. For det er vel ikke
så koldt, om end ikke koldere end i Danmark,
på samme årstid. Men minus 21 grader gjorde
det til et koldt ophold, når man bevægede sig
ude blandt folk.
Jeg tilbragte 5 dage sammen med en god
bekendt af venskabsforeningen, nemlig min
kære ven Kang, som altid har hjulpet, når der
skal arrangeres rejser til Korea. Kang har i dag
fået et andet et andet job, hvor han hjælper
med at arrangere ophold for forrentningsfolk.
Og jeg fik sneget mig med på sådanne en tur.
Da flyet landede i Pyongyangs lufthaven i
Sunan, fik jeg det første syn på, hvor stor en
udvikling landet har gennemgået de seneste år.
Den var en topmoderne lufthavn. Pænere end
flere europæiske. I det øjeblik jeg træder ud af
flyet, bliver jeg revet til side. Det er Kang, der
står med et stort smil og et dejligt kram. Han
fører mig væk fra alle de andre passager, og
ind i et nyt VIP-rum, hvor 2 smukke
kvindelige tjenere står klar med kaffe, te, Coca
Cola, Haribo slik, og alt hvad hjertet kan
begære.
Jeg er så heldig at komme til at bo på
Potonggang Hotel, som ligger bag ved den

store Is-arena. Hotellet er blevet renoveret og
er smukt og dejligt. Traditionen tro bydes vi
velkommen med en herlig velkomstmiddag.
De næste dage bliver en rundtur i
Pyongyang på virksomheder, det nye Sci-Tec
center, som er en historie i Nordkoreas
teknologiske udvikling. Vi ser hvad landet har
udviklet. Jeg kan prøve flere af disse ting.
Sågar afprøver jeg en kampvognsstimulator,
hvor man kæmper mod en virtuel fjende. Børn
kan lære at styre et passagerfly. Der er
kemiske opgaver til dem, der vil prøve kræfter
med dette. Ja der er faktisk alt den teknologi,
man kan forestille sig. Midt i den kæmpe
bygning står en model af den raket, man
sendte i kredsløb 15. april 2012 til ære for
Præsident Kim Il Sung.
En af de store oplevelser i det kolde Korea
var et besøg i Mansu Vandland, et kæmpe
badeland med alle former for wellness. Jeg fik
en 3 timers lang rundvisning, og mødte mange
glade og nysgerrige mennesker. Da Kang
mente jeg skulle nyde lidt godt af besøget, fik
han arrangeret en barbering. En barbering som
tog 40 minutter. Men de 40 minutter indebar
at man blev sæbet ind efter alle kunstens
regler, og fik ordnet næse- og ørehår,
øjenbryn, studset i nakken, og både
hovedbunds massage og skuldermassage. Til
sidst blev hele ansigtet pudret i noget, der
duftede af vanilje. Virkelig en oplevelse i
særklasse. Inden jeg tog afsked med stedet,
blev jeg bedt om at skrive en hilsen i deres
flotte gæstebog. Jeg fik oven i købet den ære
af, at være den første ikke-koreaner til dette.
Overalt hvor vi kørte, kunne man se nye
bygninger og butikker skyde op. Og der var
kommet flere biler på gaderne. Her taler vi om
rigtig mange biler. Flere gange oplevede vi at
sidde fast i trafikpropper rundt om i
Pyongyang.
Jeg fik senere æren af at være på en
skydebane, hvor vi skød med rifler som
skiløbere bruger når de dyrker skiskydning.
Dette var svært, men meget underholdende.
Jeg måtte dog erkende, at jeg ikke burde satse
på at dyrke denne sport.
Og så fik jeg lov at opleve alt hvad
Pyongyang kunne byde på af madmæssige
oplevelser. Kang ved jo, at jeg er uddannet
kok, og han sørgede derfor for, at jeg fik >

- fortsat fra side 12 -

Trafikpropper ses nu i Pyongyang
> smagt mad lavet med passion og respekt for
råvarerne. Jeg er overbevist om, at flere
restauranter i Nordkorea ville kunne hamle op
med flere danske og udenlandske restauranter,
som er optaget i Michelin Guiden. Og til jer
kammerater, der snart skal ud og besøge
Korea, vil jeg bare oplyse, at får I serveret, det
der kaldes `Sweet-Meat´, så er hundeopdræt.
Det serveres både som koteletter, små steaks
og som kraftig suppe, men med masser af
grønsager og chili. Hvis man vælger at dele en
fisk med sine guider, overlader de gerne øjet
til en, da dette ifølge dem skulle være med til
at holde en masse sygdomme fra døren.
Kimchi fik jeg serveret, hver gang vi spiste,
og hver gang var denne unik. Hvert sted laver
sin egen lækre Kimchi. Specielt den der bliver
serveret fintsnittet og ristet sammen med ris.
Sluttelige skal jeg huske at overbringe hele
venskabsforeningen en stor hilsen fra Kang,
som ønsker alle medlemmer et godt helbred
og håb om at I forsat vil støtte Nordkorea, og
forsvare landet mod den ondsindede sladder,
der spredes af den imperialistiske presse.
Jeg vil i løbet af foråret lave en lille film,
der viser Pyongyang i minus 20 grader, men
med masser af liv og i rivende udvikling.
Ulrich Larsen,
bestyrelsesmedlem i Venskabsforeningen
Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik
Korea

Hvorfor må progressive kræfter forsvare et
uafhængig Sydkorea?
USA til stadighed gentagne Nordkorea
retorik er i virkeligheden fremmedfjendsk og
racistisk, og helt igennem chauvinistisk. Vores
opgave er ikke at fortælle det koreanske folk,
hvad de skal gøre. De har ikke brug for vores
kritik eller vores anvisninger.
De af os, der ønsker fred i verden, i
Stillehavsområdet og på den koreanske halvø
må støtte grundforudsætningerne for fred i
Korea: Et øjeblikkeligt stop for den militære
besættelse af Sydkorea, indgåelse af en
fredsaftale
og
en
normalisering
af
forbindelserne med DDF Korea.
De borgerlige medier og imperialistiske
politikere har konstant skildret DDF Korea
som uforudsigelig og en usamarbejdsvillig
fjendtlig magt. Og alligevel har den
nordkoreanske
regering
konsekvent
demonstreret sin vilje til at forhandle med
USA. Men USA har reelt lige så konsekvent
nægtet at samarbejde. Regeringen og folk i
DDF Korea ønsker intet mere end fred og
stabilitet og deres uafhængighed.
Artiklen er sakset fra e-avisen, Liberation, USA, den 14.
februar 2017. Oversat og forkortet af Korea Bulletin’s
redaktion.
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STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL
HUMANITÆR BISTAND TIL DDF
KOREA

SPORTSNYT FRA DDF KOREA

Det VM-vindende nordkoreanske kvindelige U-17
fodboldhold i Jordan.

DDF KOREA VINDER U-17 VM FOR
KVINDER I JORDAN
I oktober 2016 deltog DDF Koreas U-17kvindefodboldlandshold i VM i Jordan, hvor
de i en svær pulje spillede 3-3 mod England
og slog Brasilien med 1-0 og Nigeria med 3-0.
I kvartfinalen ventede endnu et afrikansk hold,
Ghana, som blev slået med 2-1, mens
Venezuela i semifinalen blev slået med 3-0. I
finalen den 21. oktober i Amman besejrede
DDF Korea Japan efter 0-0 i ordinær tid og 54 i en efterfølgende straffesparkskonkurrence.

DDF KOREA VINDER OGSÅ VM I U-20 I
FODBOLD FOR KVINDER
I november og december 2016 afholdtes U20kvindefodbold-VM i Papua Ny Guinea. Også
her triumferede de unge kvinder fra DDF
Korea efter puljesejre på 2-0 over Sverige, 4-2
over Brasilien samt 7-1 over værterne fra
Papua Ny Guinea. I kvartfinalen besejrede
DDF Korea Spanien 3-2 efter forlænget
spilletid. Forlænget spilletid skulle der også til
før USA blev ryddet af vejen med en 2-1-sejr i
semifinalen. I finalen den 3. december i Port
Moresby blev Frankrig så slået 3-1 og endnu
et VM-trofæ gik til DDF Korea.

DDF KOREAS KVINDEFODBOLDLANDSHOLD SPILLER UAFGJORT 1-1 MOD
SYDKOREA I EN SVÆR KVALIFIKATIONSTURNERING
Som kvalifikation til asiatiske mesterskaber i
kvindefodbold i april 2018, der dernæst tjener
som endelig kvalifikation til VM i 2019 i
Frankrig blev kampene i kvalifikationsgruppe

B spillet i Pyongyang i DDF Korea i april
2017. Det blev til overbevisende sejre for
hjemmeholdet, DDF Korea, på 8-0 over
Indien, 5-0 over Hong Kong og 4-0 over
Usbekistan. Også Sydkorea var en af
modstanderne i puljen. Her blev det til
uafgjort 1-1 i en intens kamp, som 42.500
tilskuere på Kim Il Sung stadion i Pyongyang
overværede. Kun et hold fra puljen gik dog
videre til de asiatiske mesterskaber og dermed
til en mulig chance for VM-kvalifikation og
det blev Sydkorea på baggrund af en endnu
bedre målscore end DDF Korea mod de øvrige
hold i gruppen.

DEN
INTERNATIONALE
OLYMPISKE
KOMITE: DEN GÅR IKKE I VORES NAVN
Sydkorea forbyder nordkoreanske flag ved
OL-kvalifikationsturnering i ishockey for
kvinder.
Ved en international ishockeyrække II A VMstævne i april 2017 i Gangneung i Sydkorea
dikterede værterne et forbud mod at alle andre
end nordkoreanske statsborgere bar flag eller
trøjer fra DDF Korea. VM-stævnet tjente
samtidig som kvalifikationsturnering til
Vinter-OL i 2018 i Pyeongchang i Sydkorea.
En talsmand for Den Internationale Olympiske
Komité oplyser i den anledning, at de ikke har
givet tilladelse til dette forbud. Heller ikke det
internationale ishockeyforbund kunne oplyse,
at de var blevet orienteret på forhånd. På trods
af de svære vilkår blev det til nordkoreanske
sejre på isen over Storbritannien (3-2) og mod
Slovenien (4-2) og DDF Korea undgik dermed
nedrykning til række II B.

MASSER AF NORDKOREANSKE MEDALJER
VED UNGDOMS-VM I VÆGTLØFTNING I
BANGKOK
Ved ungdoms-VM i vægtløftning i Bangkok i
Thailand i april 2017 vandt den kvindelige
nordkoreanske vægtløfter i 48 kg-klassen, Han
Jong Sim, to guldmedaljer og en sølvmedalje.
Det blev til et løft på 181 kg tilsammen i træk
og stød. 10 medaljer var det i alt blevet til for
de nordkoreanske deltagere ved Korea
Bulletins deadline, heraf 8 til kvinderne.
Henning Jakobsen,
Korea Bulletins sportsredaktør

REFERAT AF ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
VENSKABSFORENINGEN
DANMARK-DDF KOREA
26. NOVEMBER 2016

Fra Venskabsforeningens generalforsamling 26.
november 2016 i København

Formanden
bød
velkommen.
Generalforsamlingen startede med at mindes og
kondolere Fidel Castros død, en nær ven af DDF
Korea. Formanden oplyste, at generalforsamlingen
har modtaget en hilsen om en succesfuld
generalforsamling fra vores søsterorganisation og
Kulturkomiteen i Korea, som blev læst op.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og
Morten Dam som referent.
2. Bestyrelsens beretning:
Formanden Anders Kristensen aflagde på
bestyrelsens vegne beretning. Han konstaterede, at
2016 igen havde været et begivenhedsrigt år med
meget presseopmærksomhed på Korea og et travlt
år for foreningen.
Om udviklingen i DDF Korea sagde
formanden, at den har været præget af politisk
stabilitet og økonomisk fremgang, hvilket
bevidner, at Byungjinstrategien virker trods
sanktioner og straffepolitik fra USA og vesten. Et
af højdepunkterne var afholdelsen af Korea
Arbejderpartis 7. kongres i maj.
Kongressen og vedtagelsen af en ny økonomisk
5-årsplan tages som udtryk for et land i fremgang.
Kim Jong Un blev genvalgt som partiet leder – nu
med titlen som formand. I præsidiet er kun en
militærmand mod tidligere to og i politbureau og
CK er der færre militærfolk end før. Og
regeringen er blevet mere tydelig repræsenteret i

partiledelsen. Formand Kim Jong Un sagde bl.a. i
sin beretningstale, at de sidste 36 år siden sidste
kongres har været en hård periode med (1) den
socialistiske verdens kollaps og med en (2)
langvarig efterfølgende imperialistisk offensiv og
pres imod de sidste socialistiske lande og
suveræne stater, der ikke vil underlægge sig USAimperialistiske dominans og den ny liberale
verdensorden. Det er sket både med militære
trusler og med anden form for straffepolitik,
blokade og sanktioner, der stadig pågår. Dertil
kommer (3) Den Slidsomme March, økonomisk
krise og (4) ekstreme naturkatastrofer samt (5)
præsident Kim Il Sungs og Kim Jong Il’s død.
Landet er siden genopbygget på basis af Juche
ideen med en moderne national økonomi og et
højt teknologisk og videnskabeligt grundlag samt
tilstrækkeligt afskrækkende atomforsvar til at
sikre den koreanske revolutions landvindinger
imod imperialistiske trusler. Formand Kim Jong
Un understregede også i sin hovedtale, at DDF
Korea aldrig vil være den første til at anvende avåben, og endelig at man er villig til oprette
normale forbindelser og venskabelige relationer til
alle, der respekterer DDF Koreas suverænitet og
ret til at eksistere, endda også med lande, der
tidligere har været fjender til DDF Korea.
Kongressen vedtog en række strategiske
politiske linjer i den økonomiske udvikling og
virksomhedsledelse, om at fortsætte ad
socialismens vej, fortsætte Byungjin politikken,
og fortsætte genforenings-bestræbelser ved dialog
med alle patriotiske kræfter i Sydkorea.
Endelig
fastslog
kongressen
i
et
programdokument, at den socialistiske opbygning
i DDF Korea skal have en fuldkommen
implementering
af
kimilsungismenkimjongilismen som mål og overordnet strategi.
5-årsplanen blev senere i juni 2016
implementeret lovgivningsmæssigt af Den
Øverste Folkeforsamling. Og samtidig blev Kim
Jong Un genvalgt som landets øverste leder som
formand for Kommissionen for Statslige
anliggender, der afløser det tidligere Den
Nationale Forsvarskommission.
Blokade og sanktioner rammer fortsat DDF
Korea hårdt. Vesten kritiserer mangler i landet
samtidig med, at de støtter sanktioner og blokade
med det formål at kvæle landet og ramme
befolkningen. Det er topmålet af hykleri, sagde
formanden. Blokade og sanktioner og krigstrusler
virker ikke og får ikke befolkningen til at vende
sig imod styret.
Ellers har DDF Korea været i verdenspressen
efter 4. kerneprøvesprængning (brint) i januar og

satellitopsendelse Kwangmyongsong 4 i februar
16 samt 5. atomtest i september, som har betydet
flere nye og hårdere og massive FNSikkerhedsråds sanktioner. Men samtidig har
DDF Korea nu status som verdens nu 9.
atommagt. Formanden fandt ikke grund til at juble
over atomoprustningen i Korea, men forstår DDF
Koreas behov for et tilstrækkeligt afskrækkende
forsvar stående direkte overfor verdens
allerstærkeste militære supermagt.
DDF Korea har også været ramt af
naturkatastrofe i Nordhamgyongprovinsen - den
værste siden 1945 – som blev håndteret
forbilledligt. Soldater og andre blev i hast
mobiliseret til genopbygningsarbejdet.
Der føres i de vestlige massemedier fortsat
massiv psykologisk krig imod DDF Korea. Når
det gælder DDF Korea ser vi ingen kritisk
journalistik med høje journalistfaglige standarder
med dobbelttjek af oplysninger. Nordkoreanske
test af konventionelle våben betragtes som en
trussel mod verdensfreden, mens USA med gigant
krigsøvelser på koreansk jord ikke udgør nogen
trussel mod.
Vores egen statsminister Lars Løkke
Rasmussen deltager aktivt i hetzen mod DDF
Korea. Under officielt besøg i oktober sagde han
til præsident Park: ”Danmark står sammen
Sydkorea imod arvefjenden Nordkorea. Vi skal i
fælleskab behandle Nordkorea med fasthed.” Det
sagde han to dage før den aktuelle præsidentkorruptionsskandale
rullede
for
fulde
omdrejninger. Lars Lykke var den sidste
regeringsleder den nu afsatte og fængslede Park
havde besøg af.
DDF Korea-USA:
Under amerikansk overkommando afholdtes
Foal Eagle/Key Resolve i februar-marts med op
mod op mod 400.000 soldater og det samme i Ulji
Freedom Guardian i august. Konflikten og
konfrontationen mellem DDF Korea og USA er i
årets løb blevet betydeligt skærpet. Som følge af
DDF Koreas 5. atomtest i september afholdt USA
nye ekstraordinære krigsøvelser oktober med
deltagelse af B52, B-1B, og en hel B-2 eskadron
alle atombevæbnede sammen med en stor flåde af
atombevæbnede u-både og bl.a. hangarskibet
Ronald Reagan. I operationsordre taler man
åbenlyst om at besætte eller udslette Pyongyang
og alle militære hovedkvarterer, og om at fjerne
(halshugge) DDF Koreas ledelse helt bogstaveligt.
Trumps Koreapolitik er indtil videre uklar, men
man kan frygte det værste med de udpegede meget
højredrejede rådgivere og ministre, der allerede er
kendt.

DDF Korea har tilbudt USA bilaterale samtaler
på højt niveau uden forhåndsbetingelser. Dette
forslag har USA afvist med den begrundelse, at de
vil stille betingelser om ensidig nordkoreansk
atom-afrustning.
Nord-Syd forholdet:
Forholdet nord-syd er fastlås og har været
konfliktpræget i 2016. Sidste Nord-Syd møde på
regeringsplan blev afholdt i december 2015.
Kammerat Kim Jong Un kritiserede i sin
nytårstale den sydkoreanske regering for at
forhindre en inter-koreansk dialog og afspænding
ved kun at være fokuseret på regimeskifte og
ensidig atomafrustning i Nord til trods for
gentagne opfordringer til nord-syd dialog uden
forhåndsbetingelser. Og efter brintbombetesten i
januar blev forholdet endnu mere nedkølet og
synliggjort med sydkoreansk tilbagetrækning fra
Kaesong Industrizonen.
Positivt er det, at oppositionspartiet i Sydkorea
Minjoo partiets leder tager afstand fra ”absorption
policy” og ønsker dialog med Nord samt
modstand mod USA’s opsættelse af antimissilforsvaret THAAD.
Både Kina, Rusland og DDF Korea har erklæret
sig parate til at vende tilbage til 6
partsforhandlingerne. Mens USA, Sydkorea og
Japan har uspiselige forhåndsbetingelser.
Sydkorea:
Parkstyret er upopulært med tiltagende
undertrykkelse af oppositionen og med flittig brug
af det hemmelige politi og den Nationale
Sikkerhedslov (den såkaldte anti-kommunistlov).
Et venstreorienteret parti United Progressive Party
er blevet tvangsopløst og frataget deres 6 pladser i
Nationalforsamlingen ligesom ledelsen er
fængslet.
Skolebøger
og
andet
undervisningsmateriale er ved lov blevet ensrettet
og renset for alt, der bare delvist fremstiller DDF
Korea positivt. Der har været gentagne strejker og
demonstrationer
imod
regeringen
for
undertrykkelse af faglige rettigheder og sociale
nedskæringer. Samme neoliberale udvikling som
resten af den vestlige verden med ræs mod bunden
ses i Sydkorea.
Siden begyndelsen af november pågår en stor
korruptionsskandalesag omkring præsident Park
Geun Hye i Sydkorea, som er suspenderet fra
præsidentposten. En shamanistisk åndemaner
Choi Soon Sil er arresteret. Hun er mangeårig
veninde med Park, som angiveligt har haft et
sygeligt og måske kriminelt afhængighedsforhold
til Choi. Politiet har beslaglagt bevismateriale hos
Samsung Electronics, LG, Hyongdae og en række
andre af de største sydkoreanske selskaber.

Foreløbigt er det afsløret, at Choi har presset
Samsung til at betale 2,8 mill. € til betaling af
Chois datter undervisning i kunstridning i Europa.
Choi har ligeledes ifølge nyhederne angiveligt
påvirket udformningen af regeringens politik og
præsidentens taler og har haft adgang til
statshemmeligheder. Choi har også presset mange
selskaber til med millioner af dollars at støtte
præsidentens nærmeste og ministre og til to fonde,
som Choi kontrollerer. Hundredetusinder har
demonstreret i gaderne med krav om Parks afgang
de seneste dage. En frisk meningsmåling giver
kun 5 % tillid til Park.
Venskabsforeningen:
Formanden oplyste, at det har været et travlt år i
foreningen. Bestyrelsen har haft 6 møder i løbet af
året og haft et godt samarbejde. Bestyrelsen blev i
2015 udvidet med 1 medlem Lena Bang og senere
er Morten Dam kommet med i bestyrelsesarbejdet
som aktivt medlem.
Medlemstallet ligger stabilt. Nye kommer til
trods vi har forsømt en egentlig organiseret
målrettet rekrutteringsindsats.
Medlemsmøde og offentlige møder:
Vi har afholdt 3 åbne medlemsmøder: En
velbesøgt aften med forfatteren Kåre Bluitgen i
februar, rejseindtryksmøde i april og beretning om
Koreas Arbejderpartis 7. kongres samt gensyn
med filmen En Forening i Modvind i efter 10 år i
september.
Medlem Kåre Bluitgen har for øvrigt lige
udgivet sin bog med indtryk fra en måned i Korea
på 750 sider. Den sælges af foreningen til
favorabel pris. Bogen er meget grundig med
Koreas historie og forfatterens egne observationer.
Bestyrelsen er ikke enig i alle synspunkter i
bogen, men Kåre er ikke nedgørende i sin omtale
af DDF Korea.
Udadvendte aktiviteter:
Foreningen har deltaget i Verdensjulemarked i
december 15, Rød 1. maj 16 og K-Festival i
august 16. Alle tre steder med mange besøgende
og rekord godt salg, hvilket også vil fremgå af
regnskabet. Vores deltagelse i K-Festival har
været i flere lokale medier.
Udtalelser og hilsner:
Foreningen har sendt 13 hilsner til Koreas folk i
anledning af nationaldage og mærkedage. Samt
udsendt 6 politiske udtalelser/pressemeddelelser.
Samt hilsner til diverse Koreasolidaritetskonferencer.

Venskabsforeningens bod på K-Festival 2016
Merchandises:
Vi har fået produceret kuglepenne, T-shirts og
venskabsflagemblemer. Der arbejdes videre med
brug af merchandises.
Bulletin:
Korea Bulletin er igen udkommet med to numre
i maj og august 2016 i den nye og billigere A5udgave, men med samme papirkvalitet, hvor vi
sparer betydeligt i både trykkeudgifter og porto.
Vi har derfor tilladt os at gå over til fuldfarvet
bulletin.
Venskabsdelegation i Korea:
I juni-juli 2016 besøgte formanden alene DDF
Korea på en uges intensivt besøg. Læs formandens
7 siders rejseindtryk Korea Bulletin august 2016.
Vi sender en ny stor delegation til Korea 2017.
Indsamlingen:
Nordkoreaindsamlingen nåede et resultat på
næsten 24.000 kr. i 2015, som blev doneret til
Unha-ri. Foreningens har derimod ikke doneret
bistand til Unha-ri i år, men da formanden besøgte
landet i sommeren medbragte han 12
videnskabelige bøger på teknologiområder, som er
sanktionsramt. Bøgerne kostede ca. 10.000 kr.,
hvoraf ca. 4.000 kr. blev doneret af indsamlingen,
mens resten blev skænket af to medlemmer.
Da den mest voldsomme orkankatastrofe indtraf
omkring august-september i Nordhamgyongprovinsen kom en kraftig opfordring fra Korea om
akut nødbistand. Bestyrelsen iværksatte derfor i
Nordkoreaindsamlingens navn en indsamling
blandt medlemmer og gennem opfordring i
Arbejderen-annonce m.v., og vi var i løbet af 11

dage i stand til at donere 11.500 kr. svarende til
1500€ i nødhjælp.
Kommunikation:
Hjemmesiden kører stabilt, men trænger tilo en
løft og fornyelse. Facebook fungerer ikke.
Samarbejde med andre i DK:
Forningen samarbejder med Dansk Cubansk
Forening om bl.a. Verdensjulemarked i december
15, hvor formanden holdt tale, og foreningen var
således også medarrangør til en solidaritetsaften i
København den 24. november, hvor Che Guevaras
datter Aleida Guevaras besøgte Danmark. På en
efterfølgende reception på Cubas ambassade
deltog
også
repræsentanter
fra
Venskabsforeningen (Morten og Michael Dam) og
udtrykte på vegne af vor forening solidaritet med
Cubas folk. Vi har samarbejde med KPID om
deltagelse i K-Festival i august. Derudover er vi
aktivt kollektivt medlem af Nordvest Bogcafeens
Venner, hvor bestyrelsesmedlem Ulla er med i
bestyrelse som rep. for Venskabsforeningen.
Morten har sendt en henvendelse til Eva
Flyvholm, MF for Ø forsvarsordfører i marts 16
om dansk krigsøvelsesdeltagelse i Sydkorea uden
politisk beslutning i Folketinget, men har ikke fået
svar.
Samarbejdet med ambassaden:
Samarbejdet med den koreanske ambassade i
Stockholm forløber fint, men, men besværliggøres
af den store geografiske afstand. Foreningens
kontaktperson er på ambassaden er Kim Chol
Nam.
Formanden besøgt ambassaden i december 15 i
forbindelse med 4-årsdagen for Kim Jong Il’s død,
og formanden og Morten har besøgt ambassaden
til et nordisk træf i maj 16 lige efter Koreas
Arbejderpartis 7. kongres med deltagelse af
venskabsforeninger og partier fra Norden.
Nordisk samarbejde:
En fællesnordisk hilsen til er sendt til Kim Il
Sung Socialistiske Ungdomsforbunds 9. kongres i
august, ligesom fællesnordiske udtalelser og
hilsner er vedtaget på møder på ambassaden.
Vi har en tæt udveksling af info og udgivelser
mellem venskabsforeningerne i især Sverige og
Finland.
Internationalt samarbejde:
Formanden har deltaget i møde i Jakarta i
Indonesien i oktober 2016. hvor en International
forberedelseskomite for 2017 Event For Hyldest
Til Paekdusan’s Store Personligheder blev stiftet.
En forberedelseskomite, der står for store
internationalt arrangementer i Korea i august
2017. Formanden blev valgt til formandskabet for

den internationale forberedelseskomite sammen
med 11 andre lande.
Arbejderbevægelsens
Bibliotek
og
Arkiv/Arbejdermuseet:
Aktualiseret af formandens flytning har
foreningen
indgået
en
aftale
med
Arbejderbevægelsens
Bibliotek
og
Arkiv/Arbejdermuseet om overdragelse af
Venskabsforeningen arkiv. Arkivet blev afhentet i
april og er nu sikret for eftertiden og undergives
professionel
registrering
og
opbevaring.
Foreningens bestyrelse har uhindret adgang til
arkivet.
Aktindsigtsagen:
Foranlediget af dansk militær deltagelse i
krigsøvelser i Sydkorea samt fast stationering af
danske officerer i Sydkorea har foreningen ved
formanden igennem flere år rekvireret aktindsigt
efter offentlighedsloven hos forsvaret. I 2016 og
2017 er ansvaret for udsendelse af overgåret til
Flyvevåbnets Taktisk Stab i Karup J. Det er blevet
meget mere besværligt. Der forekommer mange
fejl.
Jubilæumsudvalget:
Udvalget er ikke rigtigt kommet i gang. Det
består af formanden, Lena, Ulrich og Morten. Skal
intensiveres i 2017.
Fremtidige aktiviteter:
Politisk fokus:
Der skal fortsat være fokus på dansk
krigsøvelsesdeltagelse og militær tilstedeværelse i
Korea og dermed dansk medansvar for
konfliktoptrapningen, den økonomiske opbygning
og Byungjin-strategien, sanktioner, blokade og
straffepolitikkens skadevirkninger og vestlige
mediers og toppolitikeres dobbeltmoral som
medansvarlige for afsagn i Korea, information om
leveforhold i DDFK, dialog i stedet for
ønsketænkning, information om Koreaspørgsmålet og USA’s rolle.
Offentlige møder og medlemsmøder:
Vi skal markere de faste koreanske nationale
mærkedage på forskellig måde bl.a. ved 2-3 åbne
medlemsmøder. Filmaftener eller filmeftermiddag.
Fællesrejse for medlemmer til Stockholm til
ambassaden,
når
der
afholdes
nordisk
sammenkomst med et indlagt rejseprogram.
Venskabsrejser:
Venskabsrejse til Korea i august 2017 er på
plads. Vi skal sigte mod igen at sende en
delegation til DDF Koreas 70-årsdag i september
2018.

CILRECO’s 40 års jubilæum:
Bestyrelsen sender en delegation til fejring af
CILRECO’s 40-års jubilæum i juni i Paris.
Udgivelser:
Vi skal udgive mindst to numre af Korea
Bulletin i det nye A5 format med fuldfarver, samt
rapport fra Koreas Arbejderpartis 7. kongres.
Vi skal undersøge udgivelse af taler og værker
af kammerat Kim Jong Un evt. i en økonomisk
overkommelig form som i Finland.
Der skal arbejdes videre med en QA100-bog. Kan
udgives on-demand basis billigt.
Indsamlingen:
Nordkoreaindsamlingen fortsætter i 2017 med
et mål om at nå 5000€ inden august 2017, som
skal bruges til humanitær donation, når
venskabsdelegationen besøger Korea.
Eksterne aktiviteter:
Foreningen skal fortsat deltage i eksterne
arrangementer som Rød 1. maj, K-Festival,
Roskilde Minifredsfestival og Verdensjulemarked
samt andre relevante tilsvarende.
Kommunikation:
Vi skal løbende forbedre hjemmesiden og
undersøge, om vi magter Facebook og Twitter.
Vi skal arbejde videre med planerne om en
transportabel permanent udstilling.
Vi skal have hyppigere kontakter med medlemmerne via mailliste m.v. mindst 1 x mdl.
Medlemsrekruttering:
Vi skal arbejde videre i bestyrelsen om hvordan
vi kan aktivere flere medlemmer og rekruttere
flere. Det kan eventuelt ske ved en
annoncekampagne i Arbejderen, SKUB og
Kommunist.
Samarbejdspartnere:
Bestyrelsen skal vedligeholde og styrke
samarbejdet med Korea-Denmark Friendship
Society, Kulturkomiteen, ambassaden, andre
solidaritets-, venskabs- og fredsorganisationer
samt politiske partier med et positivt syn på
Korea.
50-års jubilæum:
Vi skal sætte gang i udvalget til forberedelse af
jubilæumsåret 2018. Ny jubilæumsfilm om
foreningen klippes sammen.
Henrik spurgte om KP udmeldelse som
kollektivt medlem vil få nogen betydning med
negativ omtale i Arbejderen. Formanden kunne
afkræfte dette. Han mente, at vi fortsat havde et
fint samarbejde med KP, og at vi bl.a. fortsat
inviteres til Rød 1. maj i Fælledparken.
Henning var ikke optimist med hensyn til den
kommende USA-præsidents Koreapolitik. I øvrigt

kunne Henning berette om hele to nordkoreanske
VM-fodboldsejre i U17 og U20 kvindefodbold.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt
godkendt.
3. Regnskab:
Venskabsforeningens årsregnskab blev omdelt
og gennemgået af kassereren. Regnskabet er ikke
blevet revideret grundet fravær af revisorer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Årsregnskab for Nordkoreaindsamling blev
også omdelt. Generalforsamlingen tog revisorens
anbefaling om at skaffe flere faste bidragsydere til
efterretning og godkendte regnskabet enstemmigt.
4. Indkomne forslag:
En række mindre vedtægtsændringer blev
fremlagt som forslag fra bestyrelsen. De var
allerede udsendt til medlemmerne via e-mail ca.
14 dage før. Den mest betydningsfulde
vedtægtsændring består i udpegning af et
forretningsudvalg på 2-3 medlemmer af
bestyrelsens midte for at styrke og effektivisere
ledelsen af foreningen. Alle forslag blev vedtaget
enstemmigt. Foreningens nye vedtægter kan ses
på hjemmesiden.
Derudover foreslog bestyrelsen vedtaget en
aktuel udtalelse fra generalforsamlingen, som også
blev vedtaget efter en mindre forkortelse af
teksten. Udtalelsen kan ses her i Korea Bulletin på
side 14.
5. Valg af bestyrelse:
Følgende blev valgt: Anders Kristensen,
Morten Dam (ny), Johnny Mortensen, Ulla
Nørgaard Pedersen, Henning Jakobsen, Joan
Korsgaard, Ulrich Larsen, Lena Bang, Gert Poder,
Karsten Senik og Jan Wørmer.
Mette
Laurendz
genopstillede
ikke.
Generalforsamlingen takkede Mette for hendes
store arbejde gennem flere år.
En ny bestyrelse er valgt med maksimum
medlemstal på 11 medlemmer.
6. Valg af to revisorer:
Per Eriksen blev valg som ny revisor. Steen
Nielsen blev genvalgt.
7. Eventuelt:
Flere medlemmer opfordrede til at den ny
bestyrelse ser på mulighederne for en ny bank.
Et medlem opfordrer til at bestyrelsen udarbejder
et årshjul for foreningens arbejde.
Der opfordres til at medlemmerne møder op til
verdensjulemarkedet d. 4. december i Valby, hvor
Venskabsforeningen er med og formanden taler.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og
takkede for god ro og orden.

RØD 1. MAJ
FÆLLEDPARKEN kl. 13.00-18.00
Politiske taler, boder og musik

GOD 1. MAJ

BESØG VENSKABSFORENINGENS BOD
HOS RØD 1. MAJ 2017 I FÆLLEDPARKEN
Arrangør af Rød 1. maj er Kommunistisk Parti

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

BESØG VENSKABSFORENINGEN
DANMARK-DDF KOREA’S
HJEMMESIDE DK-KOREA.DK

www.kcna.kp

