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Leder 1: 

 

TILLYKKE KOREA 
 
Den 15. april 2012 fyldte DDF Koreas 

grundlægger afdøde præsident Kim Il Sung 100 

år. Selvom det ikke er en dansk tradition at fejre 

fødselsdag for afdøde personer, er det med glæde, 

at Venskabsforeningen har kunnet udtrykke sine 

lykønskninger til Koreas folk og DDF Koreas nye 

leder kammerat Kim Jong Un i denne særlige 

anledning. Det har det været mange gode grunde 

til. 

Præsident Kim Il Sung kom til at stå som det 

socialistiske Korea grundlægger og fader. Han 

stod i spidsen for Koreas befrielseskamp imod en 

brutal japansk besættelsesmagt, han stod i spidsen 

for opbygning af socialismen i det nordlige Korea 

indtil landet blev totalt sønderbombet af USA i 

Koreakrigen. Efterfølgende stod præsident Kim Il 

Sung som øverstkommanderende også som den 

første sejrherre overfor USA-imperialismen i 

1953. Det nordlige Korea blev ikke underlagt 

imperialistisk dominans, som man havde drømt i 

Washington. Herefter foregik et ufatteligt hårdt og 

komplekst genopbygningsarbejde og omformning 

af samfundet til et socialistisk Korea. Det fandt 

sted under præsident Kim Il Sungs ledelse, og 

med Juche-ideen som ledetråd valgte det 

koreanske folk sin helt egen vej. 

Og ikke nok med det – præsident Kim Il Sung 

formulerede også de grundlæggende principper 

for opnåelse af en uafhængig og fredelig 

genforening, som er samlet i De tre charter for 

nationens genforening, og som nyder stor støtte 

ikke fra de sydkoreanske myndigheder, men store 

dele af befolkningen i både Nord- og Sydkorea og 

koreanere bosat andre steder i verden. 

Præsident Kim Il Sung indtegnede sig i historien 

som en stor personlighed i den kommunistiske 

verdensbevægelse og som en stor anti-imperialist. 

Et tillykke skal også lyde til det koreanske folk og 

dets nuværende leder fordi det under ledelse af 

Koreas Arbejderparti og afdøde leder kammerat 

Kim Jong Il har overvundet flere års tilbagegang 

med naturkatastrofer, imperialistisk blokade, 

krigstrusler, internationale politiske omvæltninger 

og nu på den store fødselsdag i april 2012 er 

stærkt på vej til at genrejse sig som en republik i 

økonomisk fremgang til gavn for det hårdt 

arbejdende koreanske folk. 

Venskabsforeningen har sendt lykønsknings- 

hilsner til Korea og deltaget i festlighederne i 

anledning af 100-års fødselsdagen med en 30-

medlemmer stor venskabsdelegation.    

Her fra Korea Bulletin’s redaktion skal endnu 

engang lyde tak og et tillykke Korea.          A.K. 

Leder 2: 

 

STOP LEE 
 
Der er åbenbart ingen grænser for det ultra 

konservative Lee Myung Bak-styrets 

provokationer overfor DDF Korea. Midt under 

sorgperioden efter kammerat Kim Jong Ils død i 

foråret 2012 har Sydkorea sammen med USA 

iværksat flere krigsøvelser vendt imod DDF 

Korea i det omstridte farvand på Koreas vestkyst 

og på landjorden tæt ved demarkationslinien 

mellem Nord- og Sydkorea. 

Ligeledes har Lee-styret midt under de netop 

overståede festligheder i forbindelse med 

præsident Kim Il Sungs 100-årsfødselsdag, istedet 

for lykønskninger til broderfolket i Nord, rejst 

kritik af festlighederne og på laveste niveau 

iscenesat kampagner med meget nedværdigende 

karikatur billeder af DDF Koreas nuværende og 

tidligere øverste ledere. 

Herudover kører den sydkoreanske regering til 

stadighed hadske kampagner om deres ønskedrøm 

om det nordkoreanske samfunds sammenbrud og 

en sydkoreanske indlemmelse af Nord efter 

Tysklandsmodellen.   

I stedet for at søge at skabe stabilitet og 

samarbejde og forsoning på Koreahalvøen skaber 

Lee-styrets handlinger til stadighed kun øget 

konfrontation og fjendskab mellem broderfolk. 

Denne meget farlige politiske udvikling, som den 

upolære konservative sydkoreanske præsident 

søger at skabe i Korea, rejser fare for udbrud af en 

ny Koreakrig. 

Derfor siger vi, at selvom vi ved, at den 

upopulære Lee Myung Bak går af som præsident 

senest i februar 2013, vil vi bakke op om de 

mange koreanere i både Syd og Nord og verden 

over, som kræver hans omgående afgang. Det kan 

kun gå for langsomt. 

Nye politiske kræfter må til magten i Sydkorea. 

Kræfter der stopper den farlige leg med ilden med 

krigsøvelser vendt imod Nord og som genoptager 

Nord-Syd dialogen og en genstart af 

implementeringen af Nord-Syd Fælleserklæringer 

fra 2000 og 2007 – herunder genskabelse af en 

freds- og samarbejdszone i det omstridte farvand 

ved vestkysten, der i dag udgør en akut krigsfare. 

Dialog, forsoning og samarbejde er den eneste 

farbare vej for en fredelig udvikling. Det kan Lee 

Myung Bak åbenbart ikke forstå.  

 

Derfor siger vi:  

Stop Lee Myong Bak.  

Væk med Lee Myung Bak’s regering.      
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A.K. 

KIM IL SUNG 100 ÅR 

 
Præsident Kim Il Sung 

 

Den 15. april 2012 ville DDF Koreas 

grundlægger Kim Il Sung være fyldt 100 år. 

Koreanerne kalder dagen for SOLENS DAG. 

 
Den 15. april 2012 ville DDF Koreas nu afdøde 

præsident Kim Il Sung være fyldt 100 år, og det 

markeres efter alle kunstens regler i Korea og 

blandt Koreas venner i verden.  

 

Præsident Kim Il Sung blev født den 15. april 

1912 i Mangyongdae nær Pyongyang. Han døde 

8. juli 1994 i en alder af 82 år. Korea var på 

tidspunktet for hans fødsel udsat for en brutal 

japansk besættelse. Kim Il Sungs familie var alle 

på det tidspunkt aktive i kampen imod 

besættelsesmagten, hvorfor det var naturligt for 

Kim Il Sung også at deltage i denne kamp arbejde. 

Allerede som 14-årig blev han stifter for gruppen 

Ned-Med-Imperialismen-Unionen, der var den 

første revolutionære modstandsorganisation i 

Korea. Og året efter i 1927 stiftede han Koreas 

Kommunistiske Ungdomsforbund. 5 år senere i 

1932 blev Kim Il Sung i stand til at mobilisere en 

egentlig modstandshær i Manchuriet nær grænsen 

til Korea – Den anti-japanske Revolutionære 

Guerillahær, der havde et marxistisk-leninistisk 

politisk grundlag. 

 

 
Præsident Kim Il Sung taler på Koreas befrielsesdag 15. 

august 1945 

 

 
Den nye bronzestatue af præsident Kim Il Sung og kammerat 

Kim Jong Il foran revolutionsmuseet i Pyongyang 

 

Efter Koreas befrielse i 1945 stod præsident Kim 

Il Sung fra dag 1 i spidsen som leder af den nye 

unge republik i den nordlige halvdel af Korea. 

Han var stifter af Nordkoreas Kommunistiske 

Parti i 1945, der året efter blev til Koreas 

Arbejderparti. Det blev det nye Koreas ledende 

parti, der var garanten for indførelse af en række 

vidtgående demokratiske reformer i det nordlige 

Korea og begyndelse på opbygning af socialisme. 

Demokratiske reformer, der var helt ukendte og 

revolutionerende i den del af verden. Præsident 

Kim Il Sung var i de år også en meget ihærdig 

forkæmper for en hurtigst mulig samling af det 

kunstigt og med magt delte Korea. Men grundet 

USA’s indblanding ved indsættelse af et fascistisk 

marionet militærdiktatur i Sydkorea, lykkedes det 

ikke at genforene landet. Tværtimod 

fremprovokerede USA og højrekræfterne i 

Sydkorea i 1950 Koreakrigen imod den unge 

republik i nord. Præsident Kim Il Sung stod som 

øverstkommanderende for Koreas Folkehær i 

1953 som sejrherre for første gang i historien 

overfor verdens stærkeste militærmagt – USA-

imperialismen. Men omkostningerne var store. 

USA’s og dets allierede havde begået folkemord 

på millioner og sønderbombet det nordkoreanske 

samfund. Men USA’s forsøg på at komme til at 

bestemme det koreanske folks fremtid 

mislykkedes totalt. I den hårde og bitre krig 

kæmpede det koreanske folk fast forenet omkring 

dets leder præsident Kim Il Sung. 

 

Præsident Kim Il Sung og Koreas Folkehær og det 

koreanske folk har for disse militære og politiske 

bedrifter indtegnet sig med et stort navn blandt 

alle verdens anti-imperialister og folk, der 

kæmpede og kæmper for national befrielse og 

selvstændighed. 

 

Efter Koreakrigen stod det koreanske folk overfor 

den meget vanskelige og komplekse opgave at 

genopbygge landet fra bunden og fortsætte den 

socialistiske revolution. I løbet af disse 
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genopbygningsår fremsatte præsidenten og 

generalsekretær for Koreas Arbejderparti 

kammerat Kim Il Sung en klog politisk linie – 

bl.a. Chollimakampagnen - for den socialistiske 

revolution og opbygning og organiseringen og 

mobiliseringen af hele folket. Linien byggede på 

Juche-ideen, som præsident Kim Il Sung havde 

fremsat og resulterede i, at industrialiseringen af 

det nordkoreanske samfund blev gennemført på 

kun 14 år. Det tidligere tilbagestående Korea 

fremstod i slutningen af 1960’erne som en stærk 

og uafhængig socialistisk industristat og med et 

landbrug i rivende udvikling. Nogle af 

nøgleordene for denne genopbygningsstrategi 

samtidig udvikling af sværindustri, letindustri og 

landbrug og uafhængighed i politik, selvforsyning 

i økonomi og selvforsvar i militære anliggender. 

 

 

 
Præsident Kim Il Sung besøger en enhed af Koreas Folkehær 

i 1962. 

 

Med den hastigt udviklede produktion og 

økonomi sås således en stedse forbedring af 

folkets levevilkår og levestandard i årene herefter. 

Staten er ansvarlig for at forsyne befolkningen 

med grundlæggende livsfornødenheder, bolig, 

uddannelse, arbejde og sundhedsvæsen. 

 

Alle disse enestående politiske og økonomiske 

resultater blev opnået under ledelse af Koreas 

Arbejderparti og dets leder generalsekretær Kim Il 

Sung. Ledetråden i den koreanske revolution har 

som sagt været Juche-ideen, som er udviklet af 

præsident Kim Il Sung. Kim Il Sung har om 

Juche-ideen bl.a. sagt følgende: ”At opretholde 

Juche-ideen betyder, at holde fast ved princippet 

om selv at løse alle revolutionens og 

opbygningens problemer i overensstemmelse med 

sit eget lands faktiske forhold, og hovedsageligt 

ved egen kraft. Dette er et realistisk og skabende 

standpunkt, som står i modsætning til 

dogmatisme, og som tillemper marxismen-

leninismens universelle sandhed og den 

revolutionære verdensbevægelses erfaringer til det 

enkelte land i overensstemmelse med det 

historiske stilling og nationale særegenheder. Det 

er et selvstændigt standpunkt, hvor man forkaster 

afhængighed af andre, viser vilje til selvtillid og 

under alle omstændigheder løser sine egne 

anliggender under eget ansvar.” 

 

Under præsident Kim IL Sung’s ledelse 

gennemlevede DDF Korea således en ikke mindst 

ideologisk, men også teknisk og kulturel 

revolution.  

 

 
Præsident Kim Il Sung taler med arbejdere fra Chongjin 

Stålværk i 1959 under en vejledning-på-stedet tur i 

genopbygningsårene efter den altødelæggende Koreakrig. 

 

At præsident Kim Il Sung ligesom hans 

efterfølgere nød og nyder meget stor respekt og 

tillid i DDF Korea er ingen hemmelighed. De 

særegne kulturelle værdier og traditioner, der 

giver de øverste ledere en særlig status er blevet 

misbrugt af medierne i den vestlige verden til at 

fremstille et billede af uhæmmet persondyrkelse. 

Men forklaringen på den store respekt og tillid 

præsident Kim Il Sung og hans efterfølgere 

formand kammerat Kim Jong Il og kammerat Kim 

Jong Un nyder, er i virkeligheden den, at 

befolkningen i DDF Korea konkret har oplevet 

resultaterne i den socialistiske opbygning i 

1970’erne og 1980’er, og siden på vejen ud af 

1990’erne krise med enorme naturkatastrofer og 

ødelæggelser, hungersnød, følger af internationale 

politiske omvæltninger og massiv blokade og 

krigstrusler fra verdens stærkeste imperialistiske 

magt USA. Her har præsident Kim Il Sung og 

hans efterfølgere personificeret ledelsen, enheden 

og sammenholdskraften. I den forbindelse skal 

fremhæves den politiske praksis, der personligt 

har været kendetegnet for først præsident Kim Il 

Sung, nemlig den såkaldte vejledning-på-stedet. 

Kim Il Sung lagde altid vægt på, at landets ledelse 

kun kunne udøves korrekt, hvis det arbejdende  
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Præsident Kim Il Sung under vejledning-på-stedet i 

Chongsan-ri kooperativ farm i 1962. 

 

 

folks problemer og virkelighed var ledelsen 

bekendt og blevet taget alvorligt af lederen. 

Således besøgte præsident Kim Il Sung, og siden 

hans efterfølgere, tusindvis af arbejdspladser over 

hele landet. Det havde en anti-bureaukratisk 

virkning, og det styrkede det arbejdende folks 

kollektive engagement, når partiets og landets 

øverste leder i egen person diskuterede og 

forklarede partiets og regeringens politik. Det har 

givet den koreanske revolution en særlig karakter. 

 

Præsident Kim Il Sung var også en fremtrædende 

leder i den internationale kommunistiske 

bevægelse. I tiden efter de store politiske 

omvæltninger og kontrarevolution i Østeuropa og 

USSR var præsident Kim Il Sung aktiv i 

bestræbelserne for at overvinde splittelse i den 

internationale kommunistiske bevægelse og samle 

den. Det skete bl.a. udfærdigelsen af 

Pyongyangerklæringen i 1992, som mere end 200 

kommunistiske- og arbejderpartier og organisation 

verden over tilsluttede sig.    

 

 
Præsident Kim Il Sung på besøg i DDR i 1977. Han ses her 

sammen med SED-partilederen Erich Honnecker 

 

 
Ernesto Che Guevara fra Cuba besøger her i december 1960 

præsident Kim Il Sung. 

Det største nationale problem i Korea har siden 

befrielsen i 1945 været landets ulykkelige og 

kunstige deling i Nord og Syd. Dette store 

nationale problem optog præsident Kim Il Sung i 

særdeleshed i alle årene indtil hans død. 

Han gav store bidrag til løsningen af 

genforeningsspørgsmålet. Han fremsatte mange 

forslag til at drive de fremmede kræfter ud af 

Korea og opnå en genforening ved nationens egen 

indsats. Selvom det koreanske folk har lidt 

ufatteligt under de mange årtier med deling af 

nationen, så har de ufortrødent fortsat denne kamp 

med fuld tillid til præsident Kim Il Sungs forslag 

til opnåelse af national genforening.  

 

I begyndelsen af 1970’erne fremsatte præsident 

Kim Il Sung de tre principper for national 

genforening byggende på uafhængighed, fredelig 

genforening og stor national enhed, der således 

blev kernen i den først Nord-Syd aftale i 1973. Og 

senere i 1980 fremsatte han forslaget om 

grundlæggelse af en Nord-Syd konføderative 

republik – den såkaldte Den Demokratiske 

Konføderative Republik Koryo – og i 1993 kom 

så 10-punkts programmet for stor national enhed 

for hele nationen, der gav mere omfattende og 

systematiseret beskrev de grundlæggende 

principper og metoder for opnåelse af Koreas 

genforening. Disse 3 forslag omtales i dag blandt 

alle koreanere og venner af Koreas folk som De 

Tre Charter for Korea Genforening, og udgør en 

rettesnor, som alle koreanere uanset forskelle i 

ideologi, politisk opfattelse eller eventuel religiøs 

overbevisning konsekvent bør kunne følge indtil 

dagen for genforeningen. 

 

Præsident Kim Il Sung bidrog afgørende til at 

styrke den koreanske genforeningsbevægelse i 

både Nord, Syd og blandt koreanere i udlandet. 

Således var præsident Kim Il Sung og DDF Korea 
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i november 1990 vært for det stiftende møde i 

Den Nationale Alliance For Genforening - 

Pomminryon – hvor der deltog repræsentanter for 

genforeningsbevægelsen i både Nord, Syd og 

udlandet. Det blev til et vendepunkt 

genforeningsbevægelsen, som nu udviklede sig til 

en landsdækkende kamp. 

 

Stående overfor denne enestående kendsgerning, 

at koreanerne i nord, syd og i udlandet havde 

dannet en stærk organisation og kraft, blev der 

samtidig sat ind med at modgå alle separatistiske 

kræfter i Korea og udlandet, og Kim Il Sung satte 

al sin energi ind på at styrke at forbedre Nord-Syd 

forholdet og fremskynde landets genforening. Han 

fremsatte løbende mange rimelige forslag om 

dialog og kontakt, samarbejde og udveksling  
 

USA ex-præsident Jimmy Carter er her på besøg hos 

præsident Kim Il Sung under en alvorlig krise mellem DDF 

Korea og USA i juni 1994. 

 

mellem nord og syd, og han gjort sit yderste for at 

se disse virkeliggjort. 
 

Fra det tidspunkt, hvor den første dialog mellem 

nord og syd blev åbnet i begyndelsen af 1970’erne 

til begyndelsen af 1990’erne fandt mere end 400 

dialogrunder sted mellem Nord- og Syd. I sine 

senere år mødte præsident Kim Il Sung den 

tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter og 

fik afværget en meget farlig krigstruende situation 

i Korea, som blev erstattet af en aftale om DDF 

Korea-USA forhandlinger og aftale om et 

historisk Nord-Sydkoreansk topmøde. Det var en 

også en enestående bedrift i 

genforeningsbevægelsens historie. Den 7. juli 

1994, dagen før hans død, sad præsidenten oppe 

hele natten for at gennemlæse et tykt dokument, 

der ville føre til en radikal ændring i en forbedring 

af den Nord-Sydforholdet og Koreas genforening 

og underskrevet sit navn på det før han gik bort. 

 
Efter præsident Kim Il Sungs død indstiftede man i 

1998 i DDF Korea hans fødselsdag den 15. april 

som SOLENS DAG og et nyt årstalssystem, hvor 

præsident Kim Il Sungs fødeår 1912 blev gjort til år 

1 – eller rettere Juche 1. Så i år skriver man i Korea 

årstallet Juche 101 (2012). 

 

Efter præsident Kim Il Sungs død i 1994 

videreførte hans efterfølger generalsekretær 

kammerat Kim Jong Il præsident Kim Il Sung’s 

genforeningspolitik og opnåede på det historiske 

Pyongyang topmøde mellem nord og syd i juni 

2000 succes og sikrede vedtagelsen af 15. juni 

Nord-Syd Fælleserklæringen - en milepæl for 

national genforening hvor i indgik bl.a. principper 

fra Kim Il Sungs tre charter for genforening.  

I årene 2000-2008 gik Nord og Syd i gang med 

implementeringen af Nord-Syd  

 

 

Fælleserklæringen. Det skete ikke uden problemer 

– først og fremmest fremkaldt af USA’s 

tilbagevendende krigstrusler imod DDF Korea, 

trusler om ”forebyggende angreb”, brud på DDF 

Korea-USA rammeaftalen og USA’s indblanding 

i og blokade for flere Nord-Syd økonomiske og 

teknologiske samarbejdsprojekter. Også 

højrekræfter og militære kredse i Sydkorea søgte, 

at blokere Nord-Syd samarbejdet. Men alt i alt sås 

fremskridt i Nord-Syd samarbejdet i disse år til 

gavn for samarbejde, forsoning og på længere sigt 

genforening. Og man omtaler stadig perioden som 

15. juni æraen i Koreas genforeningshistorie.  

 

Det hele stoppede brat i 2008 da den nuværende 

højreregering kom til magten i Sydkorea og 

skottede alle Nord-Syd Fælleserklæringen fra 

både 2000 og 2007 og tilhørende 

implementeringsaftaler. Samtidig indledte den 

sydkoreanske højreregering en meget aggressiv og 

uforsonlig kurs overfor DDF Korea. Man talte og 

taler stadig med fuld støtte fra USA – både den 

tidligere Bushregeringen og den nuværende 

Obama-regeringen om at ”åbne DDF Korea med 

magt”, kræver ensidig total atomafrustning i Nord 

og ”genforening gennem indlemmelse” og 

afholder meget omfattende amerikansk-

sydkoreanske krigsøvelser om invasion af DDF 
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Korea og andre utallige og farlige provokationer 

tæt på DMZ eller i omstridt farvand. 

Selvom genforeningssagen har lidt tilbageslag de 

sidste 5 år vil historien dømme den sydkoreanske 

højreregering og andre konservative kræfter, der 

ønsker at forsætte splittelsen i Korea og gøre sig 

afhængig af USA-imperialismen. Det koreanske  

Fra Præsident Kim Il Sung’s 

vejledning-på-stedet på besøg 

rundt i DDF Korea: 
 

 

folk vil sikkert gå videre af den vej, som 

præsident Kim Il Sung lagde for Nord-Syd 

forsoning, samarbejde og en uafhængig og 

fredelig genforening af landet.      

 
Præsident Kim Il Sung vil stadig blive husket som 

en stor leder af den første uafhængige, 

socialistiske Korea igennem et halvt århundrede 

og som en stor anti-imperialist.  

 
Anders Kristensen 
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NYTÅRSLEDER 
SAMMENFATTER 

DDF KOREA’s 
POLITISKE KURS 

 

Nytåret skydes i gang med parade med røde faner på 

Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang 1. januar 2012. 

 

 

 

Uanset imperialisternes ønske om indgriben i 

Korea og uanset ændringer i den internationale 

situation, så kan ingen standse DDF Koreas vej i 

retning af socialisme. Det understreger den årlige 

fælles nytårs-lederartikel i de tre førende 

nordkoreanske dagblade Rodong Sinmun, Choson 

Inmungun og Chongnyon Jonwi 1. januar 2012. 

Lederartiklen studeres nøje af befolkningen i DDF 

Korea, idet den udgør politiske og ideologiske 

retningen for hvordan befolkningen samlet 

kommer videre med at opbygge socialismen. 

Lederartiklen er derfor også vigtig for 

udenlandske Korea-iagttagere til at forstå 

udviklingen i DDF Korea. 

Da landets store leder kammerat Kim Jong Il døde 

to uger før lederartiklen blev offentliggjort, 

begyndte den naturligt nok med en 

sammenfatning af hans betydning for udviklingen 

i Korea under hans år som øverste leder. 

Lederartiklen fremhævede kammerat Kim Jong Il 

som en fremragende ideolog og teoretiker, en 

uforlignelige og erfaren statsmand, en dygtig 

militær øverstkommanderende, en stor patriot for 

den nation og folk, som han viede sit 

revolutionære liv fuldstændigt til. "Når vores 

revolution gennemgik de værste prøvelser, så 

forsvarede han resolut det socialistiske perspektiv 

og den værdifulde arv fra præsident Kim Il Sung, 

og konsoliderede det politiske, militære og 

økonomiske grundlag for igen at skabe velstand 

for alle fremtidige generationer."  

Ifølge lederartiklen var det forgangne år 

karakteriseret af radikale forandringer, og et 

spring fremad i opbygningen af en velstående og 

magtfuld nation med betydelige succeser i 

bestræbelserne på at forbedre befolkningens 

levestandard og skabe et solidt fundament for en 

fortsat hurtig økonomisk udvikling. Disse 

bestræbelser vil bære frugt I 2012, som beskrives 

som et vendepunkt og et nyt århundrede med Kim 

Il Sung som Koreas præsident. 100-året for 

præsident Kim Il Sungs fødsel betegnes som en 

stor begivenhed, der vil give DDF Korea ny 

styrke i kraft af folkets sammenhold under ledelse 

af kammerat Kim Jong Un "vores parti og vores 

nations øverste leder." 

Lederartiklen giver topprioritet til at få løst 

mangler I fødevareforsyningen og manglen på 

elektricitet. Kultur og forsvarskapaciteten er også 

fremhævet som vigtige områder. Som noget nyt 

lanceres begrebet Hamnam’s flammer, som er et 

nyt koncept for renovering og innovation og en 

generel offensiv i den letindustrielle revolution 

især i forbrugsvareindustri og landbrug, som er de 

førende sektorer til at opbygge et velstående land.  

Forholdet mellem Nord- og Sydkorea og 

genforeningsspørgsmålet blev også behandlet I 

lederartiklen. DDF Korea indsats og initiativer for 

en inter-koreansk dialog med blev fremhævet. 

Men det konstateres, at disse initiativer blot er 

blevet besvaret af den konservative sydkoreanske 

regering med ”yderligere tilbedelse af andre lande 

– herunder USA - og konfrontation og krigsøvelse 

vendt imod sine egne landsmænd I Nord.” 

DDF Korea vil altid overholde principperne om 

uafhængighed, venskab og fred, og stræber sig 

efter at udvikle venskabelige forbindelser med alle 

lande, der respekterer DDF Koreas suverænitet, 

forsikrede lederartiklen.                                  A.K. 
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PRÆSIDENT KIM IL SUNG’S 
100-ÅRS FØDSELSDAG 

FEJRET I KOREA 
 

 

 
Koreas nye leder kammerat Kim Jong Un ses her holde sin 

første offentlige tale. Det skete til en rekordstor militærparade 

på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang den 15. april 2012 på 

præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. 

 

 

 

 

Fra militærparaden på Kim Il Sung-pladsen med 

deltagelse af 2 millioner mennesker. 

 

 

 

 
Fra militærparaden 15. april 2012 på Kim Il Sung-pladsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag den 15. 

april 2012 blev fejret efter alle kunstens regler i Korea 

på selve dagen og dagene op til. Den 15. april blev der 

om formiddagen afholdt et kæmpe militærparade med 

2 millioner deltagere. For først gang talte Koreas nye 

leder kammerat Kim Jong Un offentligt, da trådte frem 

på platformen på Kim Il Sung-pladsen. I sin tale sagde 

han bl.a., at det var kammerat Kim Jong Il, der døde for 

få måneder siden, der havde taget initiativ til afholdelse 

af denne store 100-årsfestival, der skulle markere det 

magtfulde socialistisk Koreas storhed for verden. 

Videre sagde han, at Koreas Folkehær med stolthed 

havde vist sin revolutionære styrke og militante gejst 

helt efter præsident Kim Il Sungs og kammerat Kim 

Jong Il’s ånd. 

Kammerat Kim Jong Un sagde, at militær og 

teknologisk styrke ikke længere kun er et monopol for 

de imperialistiske magter, og de dage er forbi, hvor 

disse magter kunne true og afpresse DDF Korea med 

atomvåben. Og videre, at den langsigtede strategi og 

endelige sejr for den koreanske revolution løber ad 

uafhængighedens, Songuns og socialismens vej, som er 

udstukket af præsident Kim Il Sung og kammerat Kim 

Jong Il. 

Endelig sagde kammerat Kim Jong Un i sin tale, at det 

koreanske folk under ledelse af Koreas Arbejderparti 

har overvundet mange prøvelser og vanskeligheder, og 

at det ikke længere behøver at spænde livremmen ind, 

men nu kan leve et liv præget af velstand og fremgang 

under socialismen.  

Til sidst sagde han, at Koreas Arbejderparti og DDF 

Korea regering ville tage imod en hånd fra alle, der 

oprigtigt arbejdede for landets genforening og for varig 

fred og nationens fremgang. 

Efter 2 timers militærparade var der flere steder i 

Pyongyang og landet over kunstnerisk optræden på 

pladser og i sportshaller, og samme aften stod festen på 

et gigantisk fyrværkerishow på Daedongfloden i 

centrum af Pyongyang. 

 

Tydelig økonomisk fremgang. 

Hovedstaden var tydeligt pyntet op overalt med faner 

og blomster til den store fødselsdag, der var rengjort og 

nymalet alle vegne. Den økonomiske fremgang, som 

man længe har stræbet efter, kunne ses tydeligt. Mange 

nye beboelsesejendomme sås overalt, nye fabrikker, 

nye varehuse, nye fødevarebutikker, restauranter og 

nye parker og legepladser. Fremgangen kunne også ses 

på trafikken, der var flere personbiler, lastbiler og nye 

ledbusser i den kollektive trafik samt nye 

sporvognsruter. Flere millioner har i dag 

mobiltelefoner, som for bare 2-3 år siden var nærmest 

ukendte for almindelige mennesker i DDF Korea. Også 

på mediefronten er der sket udvidelser. Der er nu 4 TV-

kanaler i DDF Korea. To gange om ugen sendes et 

længere TV-program om udenlandske nyheder. Også 

en nyskabelse. I de trykte medier findes også meget 

mere udenrigsstof end nogensinde før. 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea havde sendt 

en stor venskabsdelegation på besøg i landet i 

forbindelse med fødselsdagsarrangementet. Ifølge 

delegations koreanske guider var alle disse nyskabelser 

sket efter beslutning fra Koreas Arbejderparti og dets 
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nu afdøde leder kammerat Kim Jong Il for 2-3 år siden. 

Guiderne oplyste os også om, at den store økonomiske 

fremgang og forbedringen af folkets livskvalitet hang 

sammen med en ny optimisme som følge af lederskiftet 

i landet. 

 

På grund af Korea Bulletins deadline bringes først 

beretning fra Venskabsforeningens store rejse til Korea 

i april i næste nummer af bulletin til august 2012. 

  

Anders Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er tydeligvis mere trafik i Pyongyangs gader her i april 

2012. 
 

 
Mange nye beboelseshuse er bygget i Pyongyang indenfor 

det sidste år. 

 

 
Ny fiskevarefabrik i Pyongyang 

 

 

 
Det 105 etagers Ryogyong Hotel i Pyongyang er snart klar til 

at blive indviet, og åbner op for endnu flere udenlandske 

turister til DDF Korea. 
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Nekrolog:                                                                                      

 

KIM JONG IL ER 
DØD 69 ÅR 

 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il døde 69 år gammel den 

17. december 2011. 

 

Det er med stor sorg Venskabsforeningen 

Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

har modtaget meddelelsen om, at DDF Koreas 

leder kammerat Kim Jong Il er afgået ved døden 

69 år gammel. Kammerat Kim Jong Il døde den 

17. december 2011 af et akut hjertesvigt, mens 

han var på arbejde på rejse rundt i Korea for at 

besøge arbejdspladser. 

 

Kammerat Kim Jong Il har en lang karriere i 

Koreas Arbejderparti bag sig. I 1997 blev han 

valgt som generalsekretær for partiet – en post der 

grundet 3 års sorg havde været ledig siden den 

tidligere generalsekretær Kim Il Sungs død i 1994. 

Kammerat Kim Jong Il blev senest i september 

2010 genvalgt som generalsekretær for Koreas 

Arbejderparti. 

 

Ved en forfatningsændring i 1998 blev det 

fastslået at, at titlen præsident for evig tid skulle 

tilhøre afdøde præsident Kim Il Sung – 

grundlæggeren af det socialistiske Korea. Derfor 

havde kammerat Kim Jong Il ikke titlen som 

præsident, men han bestred den øverste post i 

DDF Korea som formand for Den Nationale 

Forsvarskommission.  

 

Kammerat Kim Jong Il har igennem årene udgivet 

en lang række bøger om politik, om ideologi, om 

videreudvikling af Juche-ideen og om veje til 

genforening af det delte Korea. 

 

Kammerat Kim Jong Il er endvidere kendt for at 

han i Pyongyang i 2000 og 2007 underskrev to 

Nord-Syd Fælleserklæringer om Samarbejde, 

Forsoning og Genforening sammen med to 

tidligere sydkoreanske præsidenter. Historiske 

erklæringer, hvis indhold vi i 8 år indtil 2008 så 

langsomt blive implementeret med afsoning og 

samarbejde på tværs af den ellers hidtil hermetisk 

tillukkede demarkationslinje mellem Nord og 

Sydkorea. 

 

Desværre er Nord-Syd processen i dag igen 

frosset helt ned på grund af det sydkoreanske 

konservative Lee-styres meget fjendtlige 

indstilling til DDF Korea, og USA’s støtte hertil. 

 

Under kammerat Kim Jong Il’s ledelse har DDF 

Korea vunder respekt og anerkendelse 

internationalt og gjort det tydeligt, at republikken 

aldrig vil underlægge sig USA’s 

verdensherredømme eller acceptere en 

genforening af Korea efter ”Tysklandsmodellen”. 

Og ved 6-partsforhandlingerne i Beijing har DDF 

Korea under kammerat Kim Jong Il’s ledelse også 

tvunget USA til at acceptere skridt-for-skridt 

strategien for atomnedrustningen i Korea.    

 

Ligeledes har vi under kammerat Kim Jong Il’s 

såkaldte Songun-ledelse set befolkningen i 

Nordkorea med kollektiv kraftanstrengelse har 

overvundet de 10 meget hårde år under den Hårde 

March i 1990’erne, hvor landet var ramt af 

ekstreme naturkatastrofer, politiske omvæltninger 

i Østeuropa og USSR samt blokade og krigstrusler 

fra USA. 

 

Folket i DDF Korea er således nu i fuld gang med 

genopbygningen af hvad de kalder en stærk og 

blomstrende nation frem mod fejringen af 

præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag i april 

2012. 

 

Venskabsforeningen har i anledning af den 

sørgelige nyhed sendt en hilsen til DDF Koreas 

ledelse og udtrykt vores dybeste medfølelse og 

støtte til den fortsatte opbygning af det socialistisk 

Korea og en uafhængig og fredelig genforening af 

Korea.     

 

Anders Kristensen 

formand 

  
København, den 19. december 2011 
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KAMMERAT KIM JONG IL 
MINDET 

 

 
Kammerat Kim Jong Il’s båre i Kumsusan Mindepaladset 

20.-28. december 2011 
 
 
 

Koreas leder kammerat Kim Jong Il døde den 17. 

december 2011. Fra den 20. december til 

bisættelsen den 28. december var hans båre 

placeret under en glaskiste i Kumsusan 

Mindepaladset i Pyongyang, hvor også præsident 

Kim Il Sung’s balsamerede legeme er placeret 

øverst i bygningen. Her kunne særligt inviterede 

repræsentanter fra alle dele af samfundet aflægge 

sørgebesøg ligesom over 5 millioner koreanere 

besøgte Kim Il Sung-bronzestatuen i Pyongyang 

for at udtrykke deres sorg og for at lægge 

blomster. I resten af landet var der tilsvarende 

arrangementer. 
    

 

 

 
Kammerat Kim Jong Il’s både køres her igennem Pyongyang 

den 28. december så befolkningen havde mulighed for at 

udtrykke et sidste farvel. Mange indbyggere i Pyongyang 

udtrykte tydeligt og højlydt deres sorg. Forrest ses Koreas 

nye leder kammerat Kim Jong Un ved bilen med kammerat 

Kim Jong Il’s både. 
 

 

 

 

 
 

 

 
Overalt i DDF Korea holdt befolkningen pause den 28. 

december kl. 12.00 for at mindes kammerat Kim Jong Il og 

bukke til hans ære og et sidste farvel. Her på et 

landbrugskooperativ. Over hele landet fandt tilsvarende 

sidste-farvel-handlinger sted i 3 minutter mens alle 

fabriksfløjter, lokomotiver m.v. hylede i 3 minutter. 

 

 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen og 

bestyrelsesmedlem Karsten Senik besøgte den 25. december 

DDF Koreas ambassade i Stockholm for at udtrykke sorg og 

medfølelse for Koreas folk og skrive i kondolence bogen. 

Her ses Anders og Karsten sammen med DDF Koreas 

ambassadør Ri Hui Chol.  
 

KAMMERAT KIM JONG IL 
OGSÅ MINDET I DANMARK 

  
DDF Korea’s leder kammerat Kim Jong Il’s død blev 

markeret på et mindemøde arrangeret i København af 

Venskabsforeningen. Her taler formand Anders Kristensen. 
 

Den 28. december 2011 blev kammerat Kim Jong 

Il’s bortgang også markeret på et hastigt indkaldt 

mindemøde i København arrangeret af 

Venskabsforeningen. Foreningens formand 

Anders Kristensen holdt en mindetale. Det samme 

gjorde repræsentant for DKP Henning Jakobsen 

og kondolencehilsner fra Kommunistisk Parti og 

KPID blev fremført. 
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KORT BIOGRAFI 
OM KIM JONG IL 
 
16. februar 1942 – 17. december 2011 
 

Formand kammerat Kim Jong Il blev født den 16. 

februar 1942 i en anti-japansk guerillalejr i 

bjergegn nær det berømte Paekdusan bjerg tæt på 

byen Samjiyon i Ryonggangprovinsen i det 

nordligste Korea. 

 

Hans far er Nordkoreas grundlægger præsident 

Kim Il Sung, der døde i 1994. Hans mor er den 

berømte revolutionære kommunistiske 

modstandskvinde og helt Kim Jong Suk, der døde 

af sygdom allerede i 1949 få år efter Koreas 

befrielse. 

 

Efter Koreas befrielse i 1945 flyttede kammerat 

Kim Jong Il med familien til Pyongyang. Efter 

almen skolegang blev Kim Jong Il student på Kim 

Il Sung-universitetet i Pyongyang i årene 1960-64. 

I 1961 blev han medlem af Koreas Arbejderparti. 

Efter universitetet blev han ansat i partiet. Først 

som instruktør og senere avancerede han efter 

nogle år til kontorchef i en afdeling i partiets 

centralkomites administration. I 1973 blev Kim 

medlem af partiets centralkomite og året efter 

medlem af politbureauet.  

 

I 1980 blev kammerat Kim Jong Il på Koreas 

Arbejderpartis 6. kongres valgt til at bestride 

poster helt i toppen af partiet: Medlem af 

politbureauets præsidium, medlem af 

centralkomiteens sekretariat og medlem af partiets 

centrale militærkommission.  

 

I 1982 blev kammerat Kim Jong Il valgt ind i Den 

Øverste Folkeforsamling (parlamentet), hvor han 

var medlem indtil sin død. Senere i 1990 blev Kim 

valgt som næstformand for Den Nationale 

Forsvarskommission og 3 år senere i 1993 blev 

han formand for denne kommission. I 1991 blev 

kammerat Kim Jong Il udnævnt som 

øverstkommanderende og marskal for Koreas 

Folkehær. 

  

3 år efter præsident Kim Il Sung’s død blev Kim 

Jong Il valgt som generalsekretær for Koreas 

Arbejderparti i 1997. Posten havde stået ledig 

grundet en 3 års sørgeperiode siden 1994. 

 

Ved en forfatningsændring i 1998 blev det 

fastslået at, at titlen præsident for evig tid skulle 

tilhøre afdøde præsident Kim Il Sung – 

grundlæggeren af det socialistiske Korea. Derefter 

blev posten som formand for Den Nationale 

Forsvarskommission (som Kim Jong Il allerede 

bestred) gjort til den højeste post i republikken. 

 
Kammerat Kim Jong Il har igennem årene udgivet 

en lang række bøger om politik, om ideologi, om 

videreudvikling af Juche-ideen, om 

Songunpolitikken og om vejen til genforening af 

det delte Korea. 

 

Kammerat Kim Jong Il er endvidere kendt for at 

han i Pyongyang i 2000 og 2007 underskrev to 

Nord-Syd Fælleserklæringer sammen med to 

tidligere sydkoreanske præsidenter. Historiske 

erklæringer, hvis indhold vi i 8 år så langsomt 

blive implementeret på tværs af den ellers hidtil 

hermetisk tillukkede demarkationslinje mellem 

Nord og Sydkorea. 

 

Desværre er Nord-Syd processen i dag igen 

frosset helt ned på grund af det sydkoreanske 

konservative Lee-styres meget fjendtlige 

indstilling til DDF Korea, og USA’s støtte hertil.  

 

Under kammerat Kim Jong Il’s ledelse har 

befolkningen i Nordkorea med kollektiv 

kraftanstrengelse overvundet de 10 onde år under 

den anstrengende march og den hårde march 

begyndelsen af 90’er og frem. Folket i DDF 

Korea er således nu i fuld gang med 

genopbygningen af hvad de kalder en stærk og 

blomstrende nation frem mod 2012, hvor 

præsident Kim Il Sung’s 100-års fødselsdag 

fejres. 

 

Kammerat Kim Jong Il 4 gange med ordenen 

DDF Koreas helt, 3 gange med Kim Il Sung-

ordenen og med Kim Il Sung-prisen og en 

række andre både indenlandske og 

udenlandske ordner, medaljer og priser.  

 

Kammerat Kim Jong Il døde den 17. 

december 2011 af et akut hjertesvigt mens 

han var på vej med toget til besøg på 

arbejdspladser rundt i landet. 

 

Anders Kristensen 
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MINDEORD FRA DANMARKS 
KOMMUNISTISKE PARTI 
 
Det var et stort chok og med stor sorg, at vi har 

modtaget meddelelsen om Kim Jong Il’s alt for 

tidligere død. Vi anerkender til fulde det store 

arbejde for freden, for genforeningen af Korea ved 

egne kræfter og for opbygningen af en stærk 

socialistisk nation – det arbejde – som Kim Jong 

Il igennem 14 år stod I spidsen for. Kim Jong Il 

blev valgt som generalsekretær ovenpå en 3-årig 

sørgeperiode efter præsident Kim Il Sungs død. 

Kim Il Sung, der jo som bekendt havde markeret 

sig blandt verdens anti-imperialister gennem hans 

ledende rolle I modstandskampen med den brutale 

japanske besættelse, som leder af opbygningen af 

et socialistiske Korea i nord efter 2. verdenskrig 

og Koreas befrielse, I kampen mod USA-

imperialismen under Koreakrigen og I den 

efterfølgende genopbygning ad de Demokratiske 

Folkerepublik Korea. 

Efter den europæiske kontrarevolution, der 

efterfølgende naturkatastrofer og Kil Il Sungs død 

var det Kim Jong Il, som ledte DDF Korea, da 

republikken kæmpede sig ud af de allermest 

magre år i 1990’erne. Det var Kim Jong Il, som I 

2000 og 2007 på DDF Koreas vegne underskrev 

de to Nord-Syd Fælleserklæringer. Erklæringer, 

som fortsat bringer håb om en fremtid med fred 

og samarbejde på Korea-halvøen. En fremtid uden 

imperialistisk militær tilstedeværelse. Og en dag 

en fremtid med et genforenet Korea. 

I DKP støtter vil til fulde det koreanske folks ret 

til selv at vælge sin fremtid – uden imperialistisk 

indblanding. Vi støtter kampen for fred og 

genforening – og for at opbygge en stærk og 

blomstrende socialistisk nation. Vi har tillid til, at 

det koreanske folk vil fortsætte denne kamp til 

gavn for Korea og til inspiration for os alle. På 

vegne af Danmarks Kommunistiske Partis 

forretningsudvalg skal jeg derfor kondolere det 

koreanske folk, Koreas Arbejderparti og Den 

Demokratiske Folkerepublik Koreas leder 

kammerat Kim Jong Un med det ubærlige tab. 
 

Længe leve Den Demokratiske Folkerepublik 

Korea! 
 

Længe leve den internationale solidaritet! 
 

Længe leve socialismen! 
 

På vegne af DKP’s forretningsudvalg 

Henning Jakobsen  
 

København den 28. december 2011 

 

MINDEORD FRA  
KOMMUNISTISK PARTI 
 

Til Koreas Arbejderpartis centralkomite 

 

I anledning af Koreas leder generalsekretær Kim 

Jong Il’s død sender vi fra Kommunistisk Parti 

vores kondolencer til Koreas Arbejderparti og til 

Den Demokratiske Folkerepubliks folk. 

 

Kammerat Kim Jong Il vil blive husket som en 

leder, der altid varetog folkerepublikkens 

suverænitet, uafhængighed og værdighed, og som 

den under hvis ledelse folkerepublikken kæmpede 

sig igennem en meget hård ti-års periode, hvor 

naturkatastrofer føjede sig til den skade, som 

allerede blokaden mod landet forvoldte. 

 

Og Kim Jong Il vil især også blive husket for sin 

store indsats I processen for ligeværdigt og 

retfærdigt koreansk samarbejde, forsoning og 

genforening af halvøen og dens folk. Det var 

samtidig en stor indsats i fredens tjeneste. 

 

Helt modsat står imperialismens vedholdende 

sabotage, isolationspolitik og krigstrusler. Vi 

konstaterer, at også selve tabet af Kim Jong Il 

benyttes til igen at mane fjendebilleder og 

krigsstemning frem. 

 

Her overfor tilsiger vi jer of DDF Koreas folk vor 

solidaritet og ønsker fortsat fremgang I 

opbygningen af folkerepublikken og udviklingen 

af socialismen. 

 

På vegne af Kommunistisk Parti, Internationalt 

Udvalg 

 

Nikolaj Kofod / Enid Riemenschneider 

 

København den 27. december 2011 
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UDTALELSE FRA 
VENSKABSFORENINGEN 
 

DDF Korea har som alle andre ret til 

at opsende raket med satellit til 

fredelige formål. 

 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

meddelte for godt en uge siden, at man er i 

gang med at forberede opsendelse af en 

observationssatellit kaldet 

”Kwangmyongsong Nr. 3” i midten af april. 

Opsendelsen falder sammen med fejringen af 

DDF Koreas grundlægger præsident Kim Il 

Sung’s 100-års fødselsdag den 15. april 2012. 

Det har afstedkommet kraftige reaktioner fra 

ledere i den vestlige verden – herunder fra 

USA, EU og Danmark. Disse ledere 

beskylder samstemmende DDF Korea for at 

provokere og true omverdenen og for 

overtrædelse af FN-resolutioner. De vestligere 

ledere med USA i spidsen påstår, at der er tale 

om et nordkoreansk interkontinentalt 

ballistisk missil, og USA truer med at 

annullere den bilaterale aftale, som blev 

indgået med DDF Korea den 29. februar 2012 

om fødevarehjælp, moratorium for missil- og 

a-våbentest og uranberigelse samt 

overvågning ved IAEA. USA truer også med 

indførelse af flere sanktioner og blokade end 

de allerede eksisterende. Japans konservative 

regering er endda gået så langt som at den 

truer med at nedskyde Kwangmyongsong Nr. 

3.  

 

Men de vestlige ledere handler imod bedre 

vidende. Man kører videre i den sædvanlige 

anti-DDF Korea koldkrigsrille. Fakta er, at 

DDF Korea som led i deres fredelige 

rumforskning og teknologiske udvikling nu er 

i stand til at opsende en observationssatellit 

helt i overensstemmelse med alle 

internationale rumaftaler. Hvis de vestlige 

ledere for stedse vil frarøve DDF Korea retten 

til fredelig rumforskning og anden 

teknologisk udvikling og forskning, er der tale 

om et helt utilstedeligt indgreb i DDF Korea’s 

suverænitet. Adskillige lande har satellitter og 

rumfartøjer flyvende rundt om jordkloden. 

Hvorfor i alverden skal DDF Korea ikke have 

samme ret.  

 

DDF Korea har i forbindelse med 

meddelelsen om deres nyeste teknologiske 

landvinding i form af Kwangmyongsong Nr. 

3 på ingen måde udtrykt sig truende eller 

provokende. Tværtimod har DDF Koreas 

regering i samme forbindelse udtrykt vilje til 

fortsat at arbejde for fred, stabilitet og 

atomvåbenafrustning i hele Korea gennem 

dialog. Så det er spørgsmålet, hvem der 

ønsker fortsat konfrontation og spænding på 

den koreanske halvø.  

 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

ønsker DDF Korea tillykke med den fredelige 

teknologiske landvinding, som 

Kwangmyongsong Nr. 3-satellitten er udtryk 

for. Vi opfordrer de vestlige ledere til at 

anerkende DDF Koreas ret til fredelig 

teknologisk rumforskning og stoppe med 

trusler og grundløse påstande om DDF Korea. 

Alle ansvarlige parter i Koreakonflikten bør i 

stedet tage imod DDF Korea’s tilbud om 

dialog for fred, stabilitet og atomafrustning på 

hele Koreahalvøen.   

  

Anders Kristensen 

formand 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

 

København den 26. marts 2012 
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LEE MYUNG BAK-STYRET UDGØR EN 
ALVORLIG TRUSSEL IMOD FREDEN 
OG SIKKERHEDEN I NORDØSTASIEN 

Sådan lød overskriften på en rapport, 
som Nedrustnings- og fredinstituttet 
under DDF Koreas udenrigsministerium 
offentliggjorde den 20. januar 2012.  

Korea Bulletins redaktion finder rapporten 

indeholder væsentlige analyser af den 

anspændte situation i Korea, hvorfor den 

engelske udgave her offentliggøres på dansk i 

let forkortet udgave: 

I løbet af 4 år Lee Myung Bak regimet har siddet 

på magten har sat Nord-Syd relationerne været på 

et absolut lavpunkt og derved udgjort en alvorlig 

fare for freden og sikkerheden i Nordøstasien og 

en væsentlig forhindring for at fortsætte 

atomafrustningsprocessen. 

Det var ingen anden end Lee-regimet, som 

spillede rollen som den part der forsøgte at en ny 

krig på den koreanske halvø. 

Lee Myung Bak er besat af sin ønskedrøm om "at 

opnå genforening ved indlemmelse", har også 

introduceret ”genforeningsskat” og derved 

tilskyndet til yderligere konfrontation. Endelig har 

han presset situationen på halvøen til et meget 

risikabelt punkt, hvor Nord og syd i 2010 affyrede 

granater på hinanden for første gang siden krigen, 

der brød ud den 25. juni 1950. 

De hundredtusinder af sydkoreanske soldater, der 

er indsat i området syd for den militære 

demarkationslinjen er allerede sat i en de facto 

krigstilstand, således at de er klar til at "foretage et 

forebyggende angreb og slå fjendens baser" i 

tilfælde af en nødsituation. 

Rapporten citerede nærmere faktiske 

omstændigheder, at Lee regime er en trussel for 

fred og sikkerhed i det nordøstlige Asien. 

Nordøstasien er det mest følsomme område, hvor 

de militære beføjelser og verdens atomvåbenstater 

er placeret tæt på hinanden eller står overfor 

hinanden i militær konfrontation. 

Det sydkoreanske flådefartøj "Cheonan" blev 

sænket i Sydkorea i marts 2010. Lee-regimet gav 

DDF Korea skylden for hændelsen, som om man 

havde ventet på at det skulle ske. USA sendte ved 

den lejlighed en større flådeflotille dybt i havet 

vest for Korea under påstand om at det skulle 

opfylde sin forpligtelse om at beskytte Sydkorea,  

Lee-regimet nægtede stædigt at acceptere DDF 

Koreas anmodning om at modtage en inspektions 

gruppe fra Den Nationale Forsvarskommission for 

at finde ind til sandheden bag ulykken. 

Det var på denne baggrund, at USA styrkede sine 

militære tilstedeværelse i det nordøstlige Asien 

under overskriften om at tage nødvendige 

modforholdsregler og iscenesætte fælles militære 

øvelser. 

Dette førte til en farlig militær konfrontation 

mellem Kina og USA og en mere akut militære 

konflikt mellem Rusland og USA over 

spørgsmålet om at opbygge et missilskjold. 

Antallet af amerikansk-sydkoreanske fælles 

krigsøvelser er sidenhen taget kraftig til i antal og 

omfang, og en trekant militær alliance bestående 

af USA, Sydkorea og Japan tog tydeligere form 

og gav anledning til mistillid i nabolandene. 

Det er en samstemmende vurdering hos mange 

koreanske og udenlandske militære eksperter, at 

opførslen af en ny stor amerikansk flådebase på 

øen Jeju, langt væk fra demarkationslinien, ikke er 

rettet imod DDF Korea (som ellers påstået), men i 

stedet sigter på at opfylde det strategiske mål USA 

har om at dække den militære kontrol med både 

Kina og Rusland i området.  

Lee-regimet er i denne sag en simpel tjener for 

USA, der giver USA lov til at bruge Sydkorea 

som springbræt for at realisere den amerikanske 

drøm om total dominans i Østasien for enhver 

pris. Rapporten afslører således Lee-regimets 

sande kulør, som den der truer freden og 

atomafrustningen på den koreanske halvø. 

Der eksisterer et stort håb ikke kun hos det 

koreanske folk, men også i de omkringliggende 

lande og verdens fredselskende folk, om en total 

atomvåbenafrustning af den koreanske halvø såvel 

som i resten af verden. 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea og andre 

deltagende lande bestræber sig på at genoptage 

sekspartsforhandlingerne. Kun de sydkoreanske 

myndigheder forhindrer dette. Lee-regime har tyet 

til alle mulige tricks og sammensværgelser for at 

politisere spørgsmålet om selv den amerikanske 

humanitære fødevarehjælp til DDF Korea i et 

forsøg på at skabe mistillid i dialogen mellem 

DDF Korea og USA om atomspørgsmålet. For 

eksempel, formastede den administrerende 

direktør for Chongwadae for nogle dage siden at 

hævde, at "det var ikke USA, men mod nord, der 

ændrede sit standpunkt under forhandlingerne," 

skønt han var helt uvidende om, hvordan 

forhandlingerne om fødevarehjælp mellem DPRK 

og USA skred frem.  

Det er en kendsgerning, at 

sekspartsforhandlingerne er et ubehageligt forum 

for Lee-regimet, som grundlæggende går imod 

deres Nordkoreapolitik. Genoptagelsen af 

forhandlingerne vil naturligvis    bidrage      til    at  

 

- fortsættes side 16 - 
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KOREANSK 
VENSKABSDELEGATION 
PÅ BESØG I FINLAND 

I dagene 3.-5. februar 2012 var en 

koreansk venskabsdelegation fra 

Kulturkomitéen på besøg i Finland. Et 

hovedformål med rejsen - som 

bagefter fortsatte til Norge, før turen 

gik tilbage til DDF Korea – var 

kulturel udveksling. Henning 

Jakobsen fra Venskabsforeningen 

Danmark – DDF Koreas bestyrelse 

var i Finland på samme tid. 

Af Henning Jakobsen 

 
Fra fødselsdagsarrangementet i Helsinki 4. februar 2012. 

Fredag den 3. februar 2012 om aftenen 

arrangerede den Finsk-koreanske Forening et stort 

dobbeltarrangement med flere end 30 deltagere i 

Kirjan Talo i Helsinki, som dels var en 

velkomstceremoni for en koreansk 11-personers 

venskabsdelegation - og dels var en fejring af Kim 

Jong Ils 70-års fødselsdag. Foreningens formand, 

Antti Siika-Aho, bød velkommen med en tale i 

dagens anledning og overlod bagefter ordet til 

lederen af den koreanske delegation, Ryu Kyong 

Il, som i øvrigt også er leder af den Koreanske 

Komité for Kulturelle Forbindelser med 

Udlandet’s (Kulturkomitéens) europæiske 

afdeling. Ryu Kyong Il overbragte en stor tak for 

den Finsk-koreanske Forenings mere end 40 års 

arbejde for solidaritet med den socialistiske 

opbygning i Korea og for koreansk genforening. 

Endelig udtrykte Ryu Kyong Il håb om et fortsat 

styrket koreansk-finsk samarbejde. 

 

Kulturel udveksling 

Bagefter optrådte 5 elever fra Kumsong 

Musikskolen i Pyongyang med lidt harmonikaspil 

og gav prøver på både vestlig og koreansk musik. 

De 5 elever og deres musiklærer var en del af den 

koreanske venskabsdelegation. Bagefter optrådte 

et par finske kunstnere med finske og enkelte 

russiske sange. Dagen efter, lørdag eftermiddag, 

var der arrangeret en stor koncert i Annantalo-

kulturcentret i det centrale Helsinki. Her var mødt 

flere end 50 tilhørere frem, som hørte på 1½ times 

koncert fra de 5 elever, som igen beviste, at de 

mestrede både koreansk, vestlig og endda også 

traditionel russisk musik. Efter de 1½ times 

bevægende musikalsk udfoldelse, blev eleverne 

og deres musiklærer, Im Yu Sun, fortjent hyldet 

for den store oplevelse. Dagen efter gik turen for 

den koreanske venskabsdelegation videre til 

Norge til et nyt venskabsmøde og en ny koncert. 

Tilbage står, som en finsk koncertdeltager 

udtrykte det om aftenen efter koncerten i Helsinki, 

at kulturudveksling er en god måde at opdage, at 

andre folkeslag ikke har ”horn i panden”… 

 

 

 

Fortsat fra side 15: 

Lee Myung Bak-styret udgør…… 
 

fremme gennemførelsen af 19. september 2005 

 Fælleserklæringen, der opfordrer til en 

normalisering af forbindelserne mellem alle de 

deltagende lande og til en løsning på 

atomvåbenspørgsmålet samt bistand til DDF 

Korea, herunder økonomisk kompensation. Dette 

ville udvikle sig til at udgøre en væsentlig 

forhindring for Sydkoreas bestræbelser for at tigge 

USA til at forfølge den såkaldte "vente-strategi" 

og "strategisk tålmodighed," der går ud på at vente 

og håbe et økonomisk sammenbrud i DDF Korea. 

Alle berørte parter i regionen, der er interesseret i 

fred og stabilitet og atomafrustning opfordres til at 

tage proaktive skridt til at minimere 

konsekvenserne forårsaget af Lee-regimet. 
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NORDISK 
KOREASEMINAR 
I GÖTEBORG 

 
Fra Nordisk Koreaseminar i Göteborg i anledning af 

præsident Kim Il Sung’s 100-års fødselsdag 

 

 
Formand Anders Kristensen taler på Nordisk Koreaseminar i 

Göteborg 17. marts 2012 

 

Den 17. marts 2012 afholdt Kommunistiska 

Partiet i Sverige Nordisk Koreaseminar i 

Göteborg i anledning af præsident Kim Il Sungs 

100-års fødselsdag. I seminaret deltog 

repræsentanter for venskabsforeningerne fra 

Norge, Danmark og Sverige samt Kommunistiska 

Partiet, Sverige, Norges Kommunistiske Parti, 

Sveriges Kommunistiske Parti, Danmarks 

Kommunistiske Parti, Revolutionär 

Kommunistisk Ungdom og Koreas Arbejderparti. 

Talerne på seminaret gav et indblik i DDF Koreas 

historie og den aktuelle situation. Ligeledes blev 

rapporteret om forskelligt forskningssamarbejde 

mellem de nordiske lande og DDF Korea. 

Nordisk Koreaseminar vedtog følgende hilsen til 

Koreas Arbejderparti: 

Til kammerat Kim Jong Un,  

Koreas Arbejderpartis Centralkomite 

 

Koreas sag er vores! 

 

De deltagende partier og organisationer på 

Nordisk Koreaseminar 2012 udtrykker hermed 

deres ubrydelige solidaritet med det koreanske 

folks kamp for national selvstændighed, 

genforening og socialisme samt vores støtte til 

Koreas Arbejderparti, som klogt har ledet og leder 

folkets kamp for fremgang. 

Til trods for fortsat aggression og vedvarende 

provokationer har imperialismen ikke været i 

stand til at knuse Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea, der tværtimod fortsætter ad 

uafhængighedens og socialismens vej. I denne 

situation udgør DDF Korea en inspirationskilde 

for os og for alle mennesker, som værner om 

global fred, sikkerhed og alle folks ret til selv at 

vælge sin udviklingsvej. 

Vi fordømmer alle de reaktionære, revanchistiske 

og imperialistiske kræfter, som forsøger at isolere 

og knuse det uafhængige og socialistiske Korea. 

Alle imperialismens krigsforberedelser og 

militærøvelser skal ophøre og USA’s militære 

tilstedeværelse på den koreanske halvø bringes til 

afslutning. 

Med fejringen af præsident Kim Il Sungs 100-års 

fødselsdag den 15. april 2012 sender vi vores 

varmeste hilsner til Koreas Arbejderpartis ledelse 

og dets medlemmer samt hele det koreanske folk. 

Præsident Kim Il Sung lever i folkets kamp 

selvstændighed og socialisme. 

 

 

 

Anders Carlsson, Kommunistiska Partiet, Sverige. 

 

Victor Diaz, Sveriges Kommunistiske Parti. 

 

Svend H. Jacobsen, Norges Kommunistiske Parti. 

 

Henning Jakobsen, Danmarks Kommunistiske 

Parti. 

 

Christer Lundgren, Svensk-Koreanska 

Föreningen. 

 

Dag Norum, Vennskapsforeningen Norge-Korea. 

 

Anders Kristensen, Venskabsforeningen 

Danmark-DDF Korea. 

 

William Frejd, Revolutionär Kommunistisk 

Ungdom, Sverige. 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://svenskkoreanska.se/dw/lib/exe/detail.php?id=sk%3Astart&media=nyheter:nordiskt_koreaseminarium_2012_1.jpg
http://svenskkoreanska.se/dw/lib/exe/detail.php?id=sk%3Astart&media=nyheter:nordiskt_koreaseminarium_2012_1.jpg
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UDTALELSE FRA 
VENSKABSFORENINGEN 
 

Indstil skydningerne og aflys 

kommende krigsøvelser i Korea. 

 

 
Fra Key Resolve krigsøvelsen i Sydkorea 

 
I de seneste dage har de sydkoreanske 

militærmyndigheder støttet af USA’s styrker i 

Sydkorea gjort den koreanske halvø til et meget 

usikkert sted i verden. Mens befolkningen i DDF 

Korea stadigsørger over landets tidligere leder 

Kim Jong Il’s død har Sydkorea og USA fundet 

det passende at iværksætte en stor 

flådekrigsøvelse i farvandet helt tæt op af DDF 

Korea’s kyster i Sydhwanghaeprovinsen ved de 

omstridte øer Yonpyong og Paekryong. Samme 

sted som der i november 2010 var ved at blive 

udløst en nye Koreakrig med direkte 

kamphandlinger mellem Nord- og Sydkorea. 

 

I disse dage skyder et stort antal flådekrigsfartøjer 

fra Sydkorea og USA granater ind i DDF Koreas 

territorial farvand som led i landgangsøvelser og 

angreb på DDF Korea. 

 

Og ikke nok med det - nye aggressive krigsøvelser 

vendt imod DDF Korea er planlagt til at forløbe 

fra slutningen af februar til april. Det er de store 

såkaldte Key Resolve og Foal Eagle fælles 

sydkoreansk-amerikanske krigsøvelser. 

 

DDF Korea har på det skarpeste protesteret over 

krigsøvelserne, der er respektløse overfor 

befolkningen i Nord og fungerer som en 

krudttønde, der kan få en ny krig i Korea til at 

bryde ud når som helst. Specielt minder DDF 

Korea de sydkoreanske og amerikanske militære 

myndigheder om den farlige konflikt situation i 

november 2010. Man finder i DDF Korea, at alle 

ord fra regeringerne i Sydkorea og USA om 

”dialog” og ”6-parts forhandlinger” er tomme og 

meningsløse. 

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea deler dette synspunkt og 

bekymring, og vi kræver derfor, at den 

sydkoreanske Lee Myong Bak-regering og 

Obamaregeringen i USA omgående stopper de 

igangværende meget farlige flådekrigsøvelser. 

Ligeledes må de planlagte krigsøvelser senere på 

måneden aflyses. 

 

Det må være det første skridt, der skal tages, hvis 

det koreanske folk skal have en chance for at 

vende tilbage til fredens, atomnedrustningens og 

dialogens vej. 

 

Med venlig hilsen 

Anders Kristensen 

formand  

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

 

København den 23. februar 2012 

 

 

 
Amerikanske flådefartøjer i aktion i Key Resolve 

krigsøvelsen i Sydkorea. 
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LANDSBY I KAMP IMOD 
USA-BASE I SYDKOREA 

 

 

USA’s byggeri af en militærbase tæt 

på det kinesiske fastland får lille 

sydkoreansk landsby og internationale 

freds-aktivister til at reagere. 
 
Arbejdet med at gøre klar til en ny amerikansk 

militærbase gik onsdag i gang på den lille ø Jeju i 

Sydkorea. 

Basen kommer til at ligge få hundrede kilometer 

fra det kinesiske fastland og den er en del af 

USA’s plan om at omringe og inddæmme den 

asiatiske stormagt. 

Tæt på byggeriet ligger landsbyen Gangjeong, og 

beboerne hér er rasende. 

For det første påpeger beboerne, at 

klippelandskabet Gureombi er helligt ifølge den 

traditionelle religion. 

De mener også, at udgravningen til basen vil 

smadre havbunden og landskabet. 

Basen er ved at blive gjort klar til at huse USA’s 

Aegis-flådedestroyere, der blandt andet er udstyret 

med SM-3-missiler. 

Disse missiler er led i USA’s globale program for 

såkaldt missilforsvar. 

Internationale fredsaktivister advarer om, at 

missilforsvaret vil skærpe de internationale 

spændinger og er med til at optrappe det globale 

våbenkapløb. 

Selv om en meningsmåling har vist, at 98 procent 

af Jeju-øens beboerne er imod basen, begyndte 

eksperter og bygningsfolk fra  Samsung onsdag i 

denne uge  at sprænge klippestykker bort fra 

Gureombi, skriver det britiske dagblad Morning 

Star. 

Det skete få timer efter at den lokale guvernør 

Woo Keun Min havde bedt Sydkoreas regering 

om at stoppe byggeriet. 

Men den 29. februar opfordrede Sydkoreas 

premierminister til at komme i gang med 

byggeriet af basen: 

– Det er på tide, at vi slutter unødige politiske 

stridigheder og gør en samordnet indsats til fordel 

for projektet, sagde Kim Hwang Sik ifølge 

nyhedsbureauet Bernama.. 

Samtidig med at arbejdet blev indledt onsdag, gik 

demonstranter ind i området i et forsøg på at 

standse sprængningsarbejdet. Men de blev fjernet 

med tvang af politi. 

Den britiske fredsaktivist Angie Zelter fra 

gruppen Trident Ploughshares var en af dem, der 

kom ind på området i kajak. Men hun blev 

forhindret i at komme helt tæt på. 

»Vi var 14, der nåede ind, men kunne blot se på, 

mens der blev sprængt, da vi ike kunne forhindre 

det. Det var forfærdeligt«, skriver hun i en mail til 

den internationale fredsbevægelse. 

Først på ugen havde stort set alle indbyggere i 

landsbyen Gangjeong forsøgt at blokere veje to-

tre steder, så dynamit og maskiner ikke kunne 

komme frem. 

Sakset fra Dagbladet Arbejderen den 10. marts 2012. 

 

Unha-ri er Venskabsforeningens venskabslandsby, 
der modtager humanitær bistand fra indsamlingen 

STØT 
NORDKOREAINDSAMLINGEN 

GIRO 5 25 22 45 
DANSKE BANK  
REG.NR. 1551 

KONTO 00 05 25 22 45 
Venskabsforeningen Danmark-DDF 

Korea 
c/o A.Kristensen, Løngangstræde 23, 4., 

1468 København K. 
 

 

 

 

http://www.arbejderen.dk/artikel/2012-03-09/landsby-i-kamp-mod-usa-base
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PRESSEMEDDELELSE FRA 
VENSKABSFORENINGEN 

 

Stop Ulji Freedom Guardian 

krigsøvelsen i Sydkorea. 
 

 
Sydkoreanere demonstrerer her imod Ulji Freedom Guardian 

krigsøvelse for Koreakrig Mindemuseet I Seoul 15. august 

2011. 

 

USA og Sydkorea har netop igangsat en 

meget omfattende og farlig 10-dages 

krigsøvelse i Sydkorea og farvandene ud for 

Koreas kyster – den såkaldte Ulji Freedom 

Guardian Joint Military Exercice. I øvelsen 

deltager over 530.000 soldater – heraf 80.000 

fra USA. 

 

Øvelsen har til formål at øve forskellige 

former for militære angreb ind i DDF Korea – 

herunder også taktiske a-våben angreb på 

strategiske mål med henblik på at styrte 

styret. Den øverstkommanderende for 

krigsøvelsen den amerikanske general James 

Thurman siger direkte, at der i øvelsen vil 

anvendes erfaringer fra den amerikanske 

invasion af Iran og Afghanistan. Der er 

således ingen tvivl om krigsøvelsens 

aggressive formål. I krigsøvelsen deltager 

bl.a. en amerikansk special aktionsenhed, der 

har til formål at trænge ind i DDF Korea og 

destruere dets atomvåbenprogram helt oppe i 

Sydhamgyongprovinsen. 

 

Krigsøvelsen finder sted på det mest uheldige 

tidspunkt, hvor der for få dage siden netop har 

været kontakt mellem DDF Korea og USA 

om genoptagelse af 6-partsforhandlingerne 

om atomafrustning i Korea og kontakt mellem 

Nord- og Sydkorea om genoptagelse af Nord-

Syd-dialogen. Disse fremskridt ligger nu i 

ruiner. DDF Korea kan ikke acceptere den 

meget truende og aggressive handling USA 

og Sydkorea udviser gennem krigsøvelsen, og 

DDF Korea er derfor nu tvunget til at foretage 

de nødvendige militære modforholdsregler.  

 

Alle ved hvor anspændt situationen er på 

Koreahalvøen. Det er derfor komplet 

uforståeligt og uansvarligt, at USA’s regering 

og den konservative sydkoreanske regering i 

den grad leger med ilden, når Koreahalvøen 

allerede udgør en krudttønde. 

 

Vi må på det kraftigste kræve, at USA og 

Sydkorea omgående afblæser Ulji Freedom 

Guardian krigsøvelsen, og vi appellerer til 

offentligheden om støtte til dette krav.  

 

Den eneste farbare vej til fred, 

atomnedrustning og Nord-Syd forsoning er 

dialogens vej. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Kristensen 

formand 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

 

København den 20. august 2011 
 

 
Fra anti-krigsøvelse demo i Seoul. 

http://news.xinhuanet.com/english2010/photo/2010-08/15/c_13446224_2.htm
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KORTE NYHEDER  

KIM JONG IL’s 70-ÅRS FØDSELSDAG 
MARKERET I VENSKABSFORENINGEN 

 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen samt 

repræsentant for DKP læser her op af fødselsdagshilsner til 

Koreas folk stilet lederen kammerat Kim Jong Un.  

 
Den 16. februar 2012 ville DDF Koreas nyligt 

afdøde leder kammerat Kim Jong Il være fyldt 70 

år. Det blev markeret i over hele Korea og blandt 

Koreas venner verden over. I Danmark blev dagen 

markeret på et møde i København den 15. februar.  

 
BILATERAL AFTALE DDF KOREA-USA 

  
Kim Kye Gwan og Glyn Davies 

 
DDF Korea og USA indgik den 29. februar 2012 

en bilateral aftale på 10 punkter. Aftalen blev 

underskrevet af de landes viceudenrigsministre i 

Beijing henholdsvis Kim Kye Gwan og Glyn 

Davies. 

Ifølge aftalen skal USA levere fødevarehjælp til 

småbørn og gravide i DDF Korea og DDF Korea 

indleder til gengæld et moratorium for 

langdistancemissiltest, uranberigelse og 

atomvåbentest. Disse moratorier skal overvåges af 

IAEA. Endvidere er de to parter enige om at 

genbekræfte våbenhvileaftalen fra 1953 som 

gældende indtil en fredsaftale kan indgås, og der 

var enighed om gensidig respekt for hinandens 

suverænitet m.v. 

Aftalen blev senere ophævet igen ensidigt af 

USA, da DDF Korea den 13. april 2012 forsøgte 

at opsende Kwangmyongsong-3 satellitten, som 

USA mente var en langdistancemissiltest. 
 

 
 
 
 

KAMMERAT KIM JONG UN BESØGER 
KONFLIKTOMRÅDE 
 

 

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un besøgte den 25. 

februar 2012 Enhed 403 i Koreas Folkehær under den 

amerikansk-sydkoreaske fælles krigsøvelse Key Resolve, der 

fandt sted tæt ved. 

 

DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un 

besøgte den 25. februar 2012 den fremskudte 

enhed 403 hos Koreas Folkehær i 

Sydhwanghaeprovinsen. Besøget skete mens 

USA og Sydkorea var i gang med endnu en 

krigsøvelse – Key Resolve - i det omstridte 

farvand ud for Kangnyong. Det var fra denne 

enhed, der i november 2010 blev skudt 

granater til den sydkoreanske ø Yonpyong, da 

sydkoreanske flådefartøjer gentagne gange 

havde skudt granater ind i nordkoreansk 

farvand.  

Kammerat Kim Jong Un roste soldaterne for 

deres høje beredskab, og sagde bl.a. at denne 

sydvestlige front var et meget farligt sted, 

hvor en ny krig kunne bryde ud når som helst 

grundet fjendens hensynsløse provokationer 

og aggressivitet, og han beordrede til 

magtfuld gengældelse hvis fjenden så meget 

som overtråde havgrænsen med 0,0001 mm. 

 

HELLE THORNING-SCHMIDT I KOREA 

 
Den danske statsminister og EU-formand Helle Thorning 

Schmidt besøgte den 26. marts 2012 Panmunjom omgivet af 

sydkoreanske og amerikanske soldater.  

 

Den 26. marts 2012 indledte den danske 

statsminister og EU-formand et besøg i Sydkorea 

for at deltage i et internationalt topmøde om 

atomnedrustning. Hun indledte sit besøg i 

Sydkorea med at besøge Panmunjom i den 

demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea. 

javascript:onTukPhoto('2012','209645');
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Her udtrykte hun sig helt på linie med USA’s 

præsident Obama en fordømmelse af DDF Koreas 

planer om opsendelse af en satellit til fredelige 

videnskabelige formål og afslørede, at Danmark 

følger USA’s Koreapolitik 100%. Thorning-

Schmidt var også med til oppiske stemningen 

under besøget i Panmunjom omgivet af 

sydkoreanske og amerikanske soldater ved at 

påstå, at det var en meget risikabel handling at 

besøge Panmunjom, idet hun sagde til pressen: 

”Man ved aldrig hvad de (de nordkoreanske 

soldater, red.) kan finde på.” 
 

 
RAKET MISLYKKEDES 
 

 
Unha-raketten med Kwangmyongsong-3 satellitten før 

opsendelsen i Tongchang den 13. april. 

 
Den 13. april 2012 opsendte DDF Korea som 

planlagt den bebudede jordobservations 

Kwangmyongsong-3 satellit med en Unha-3 raket 

fra opsendelsesstedet i Tongchang i 

Nordpyonganprovinsen. Desværre lykkedes det 

ikke at få satellitten ind i en bane rundt om jorden. 

Forskere, teknikere og andre eksperter i DDF 

Korea er nu i gang med nøje at analysere 

årsagerne til fejlen med henblik på igen at 

opsende en satellit med succes.  

 

DDF KOREA VRED OVER FN-
ERKLÆRING  
DDF Koreas udenrigsministerium udsendt den 17. 

april 2012 en kraftig fordømmelse af den 

erklæring, som formanden for FN’s sikkerhedsråd 

udsendt dagen før. I FN-erklæringen fordømmes 

og advares DDF Korea for at have forsøgt at 

opsende en jordobservationssatellit, som USA har 

fået Sikkerhedsrådsformanden til at tro var et 

langdistancemissil. DDF Koreas 

udenrigsministerium kalder det utidig indblanding 

i den ret alle lande har til opsende en satellit til 

fredelige videnskabelige formål, og man undrer 

sig over hvorfor stormagterne kan gøre det samme 

uden FN’s indblanding. Samtidig understreger 

man fra DDF Korea, at forberedelserne til 

raketopsendelsen er sket i fuld åbenhed med 

internationale eksperter og presse tilstede.    

 
KRAFTIG REAKTION PÅ 
NEDVÆRDIGENDE OMTALE AF DDF 
KOREA’S NUVÆRENDE OG 
TIDLIGERE ØVERSTE LEDERE 
 
Midt under festlighederne for fejring af præsident 

Kim Il Sungs 100-års fødselsdag i midten af april 

igangsatte Sydkoreas myndigheder, der i ord såvel 

som billeder fremstillede DDF Koreas nuværende 

og tidligere øverste ledere i en meget 

nedværdigende og krænkende form. I stedet for at 

lykønske broderfolket i Nord med dagen 

kritiserede den sydkoreanske præsident 

afholdelsen af hundredårsfødselsdag, idet han 

mente udgifterne hertil kunne være brugt bedre til 

fødevarer. Det førte til omfattende protest 

demonstrationer imod Sydkoreas præsident Lee 

Myung Bak overalt i DDF Korea i dagene efter 

fødselsdagsfestlighederne i store byer, på 

arbejdsplads og i militærlejre. Den sydkoreanske 

regering omtales nu konsekvent i ord og billeder 

som ”rotte-gruppen” af ultra-højrekræfter og 

”menneskelig bærme”, der hurtigst muligt og 

nådeløst bør udryddes.     

 

 
Overalt i DDF Korea afholdes demonstrationer, der tager 

skarpt afstand fra den sydkoreanske præsident Lee Myung 

Bak meget nedværdigende omtale i ord og billeder af DDF 

Koreas øverste ledelse. Den sydkoreanske ledelse får igen 

med samme mønt, således at han oh hans regering 

konsekvens omtales som rotter såvel i ord som på plakater. 

 

 
Tekst på en nordkoreansk plakat: 

”Selv et rottehul er ikke sikkert nok for forræderen Lee 

Myung Bak.” 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:North_Korean_Unha-3_rocket_at_launch_pad.jpg
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NY BOG PÅ DANSK AF 
KAMMERAT KIM JONG IL 
 
 

 
 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
har i februar 2012 på dansk udgivet et 
værk om Songunpolitikken af DDF Koreas 
netop afdøde leder kammerat Kim Jong Il.  
 
Koreas Arbejderpartis generalsekretær kammerat 

Kim Jong Il (1942-2011) holdt den 29. januar 

2003 en tale til ledende medarbejdere i Koreas 

Arbejderpartis centralkomite. Talen havde titlen 

Den Songun-baserede revolutionære linie er en 

stor revolutionær linie i vor tid og fanen for 

vores altid sejrende revolution. I talen redegør 

kammerat Kim Jong Il for Songun-politikken, 

som går ud på at give forrang og prioritet til 

Koreas Folkehær, som hovedkraften i DDF 

Koreas nuværende historiske fase, hvor hæren 

sammen med arbejderklassen og de arbejdende 

masser, skal sikre sejr til den koreanske revolution 

og opbygningen af et styrket og fremgangsrigt 

socialistisk Korea.  

 

Kammerat Kim Jong Il forklarer i talen, at 

Songun-politikken blev grundlagt ud fra en 

videnskabelig analyse af styrkeforholdene efter de 

store internationale politiske ændringer ved 

indgangen til 1990’erne, hvor de imperialistiske 

magter ”forudså” DDF Koreas undergang. 

Kammerat Kim Jong Il vurderer i talen, at det er 

takket være Songun-politikken, at DDF Korea og 

den koreanske revolution har kunnet modstå 

krigstruslerne fra verdens eneste supermagt USA 

og bevare DDF Koreas suverænitet og 

uafhængighed, samtidig med at republikken 

fortsat er i stand til at forsvare sig imod 

imperialistisk aggression. 

 

Kammerat Kim Jong Il siger endvidere i talen, at 

han anerkender de marxistiske teorier, men finder 

også begrænsninger i dem, som Koreas 

Arbejderparti har videreudviklet med Juche-ideen 

og ved bl.a. betoningen af vigtigheden af den 

ideologiske revolution under socialismen, og han 

stiller spørgsmål ved om arbejderklassen i enhver 

situation er den vigtigste kraft i revolutionen. I 

DDF Korea spiller hæren i hvert fald en særlig 

rolle som hovedkraft i koreanske revolution i den 

nuværende fase, hvor revolutionen står overfor en 

truende imperialistisk militærmagt. Samtidig tager 

han strengt afstand fra alle dogmatiske og 

revisionistiske udlægninger af marxismen.   

 

Kammerat Kim Jong Il understreger ligeledes i 

talen, at der ikke er nogen modsætninger mellem 

Koreas Folkehær, arbejderklassen og de 

arbejdende masser. Han finder, at hæren er fuldt 

integreret som en del af det arbejdende folk, staten 

og partiet. 

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea har fundet det relevant at 

udgive kammerat Kim Jong Il’s tale på dansk for 

derved yderligere at udbrede kendskabet til 

Songun-politikken. Talen er en direkte 

oversættelse af den engelsksprogede koreanske 

udgave.  

 

Talen er udgivet på dansk i bogform i anledning 

af afdøde kammerat Kim Jong Il’s 70-års 

fødselsdag den 16. februar 2012. 

 

Anders Kristensen 
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2012 - VENDEPUNKTET 
FOR DEN KOREANSKE  

HALVØ? 
 

 

Den new zealandske professor og Asiensforsker Tim Beal. 

 

Af Tim Beal, 

 

Korea Bulletin bringer her en 

synopsis til en længere artikel med 

titlen: 2012: Turning point for the 

Korean peninsula af den new 

zealandske forsker Tim Beal. Artiklen 

udkom den 22. februar 2012 og den 

fulde tekst findes gratis på: 

 

 www.timbeal.net.nz/geopolitics/pyr_index.html 

 

 

I slutningen af 2011 medførte Kim Jong Il’s død 

og et magtskifte til hans søn Kim Jong Un. I 2012 

skal der være valg i Sydkorea (for 

nationalforsamlingen), og i Rusland, Kina og 

USA. Vi træder ind i en periode med forandringer, 

måske ved omvæltning. Ud over valg, kan vi 

forvente en fortsat krise i EU og problematiske 

forbindelser mellem USA og Kina og Rusland. 

Den koreanske halvø er fortsat et afgørende 

stridspunkt - især mellem USA og Kina. 

 

Hvad end der sker i Korea i 2012 og 

konsekvenserne af det, så vil det være et produkt 

af historien, og især af Lee Myung Bak- 

administration. Lees hårde linje politik imod 

Nordkorea bragte halvøen på randen af krig i 

slutningen af 2010. Især hans udnyttelse af 

ulykken med sænkningen af korvetten Cheonan, 

og hvad der synes at være beviselige falskneri ved 

at skyde skylden på Nordkorea førte til en 

anspændt situation. En situation, som næsten brød 

i ud i åben brand i november 2010, hvor det 

sydkoreanske militær gennemførte provokerende 

flådeøvelse med granataffyringer det i omstridte 

farvand ud for den nordkoreanske kyst. Det skete i 

direkte strid med den aftale, som Kim Jong Il, og 

Sydkoreas daværende præsident Roh Moo Hyun 

blev undertegnet i 2007, der gjorde netop dette 

farvand til en "Freds- og samarbejdszone” uden 

flådeøvelser. Sydkoreas og det amerikanske 

militærs roller ved at indlede disse 

konfliktskabende krigsøvelser, og hvad det kan 

fortælle os om magtbalancen mellem præsidenten 

og militæret, er et uudforsket område, som ingen 

synes at ville skrive om. 

 

Det ser ud til, at Lee Nordkoreapolitik var baseret 

på den opfattelse, at øget pres og spændinger ville 

føre til en krise i Nordkorea, hvilket igen ville føre 

til kollaps, som kunne udnyttes til at genforene 

landet med magt. Dette af flere grunde ikke. Kina 

og Rusland, har ud fra hver deres interesser et 

ønske om at bevare stabiliteten på Koreahalvøen, 

og Kina gjorde det i særdeleshed klart, at det ikke 

ville tolerere en invasion i Nordkorea. Dette skal 

også ses i lyset af øget spænding mellem Rusland 

og Kina på den en side og USA om spørgsmål 

såsom den amerikanske politik over for Libyen, 

Syrien, Iran og missilforsvar. USA aggressioner i 

andre dele af verden, gjorde Kina og Rusland 

mere resolutte med hensyn til Korea. 

 

Trods sanktioner og konstant militær trussel har 

Nordkorea vist sig resistent. Selvom 

fødevaresituationen stadig er alvorlig forbedres 

den til stadighed. Øget eksport til Kina har gjort 

det muligt at importere fødevarer og gødning, 

hvilket bidrager til at øge efterårets høst. Andre 

dele af økonomien er gået stærkt fremad. 

Investeringer fra den egyptiske Orascom førte til 

at det gigantiske Ryugyong Hotel i Pyongyang 

(kendt som pyramidehotellet) kunne blive 

færdigbygget, og antallet af abonnenter på deres 

mobile telefontjenester overskredet millioner. Lee 

Myong-bak har forsøgt at afskære handel, 

investeringer og turisme forbindelser med 

Nordkorea, men resultatet var skuffende for Lee. 

Af indenrigspolitiske grunde undlod han dog at 

lukke Kaesong Industrial Park, et sydkoreansk 

produktion enklave i Nordkorea, som fortsatte 

med at vokse. Nordkorea har i højere grad vendt 

sig mod Kina for udenrigshandel, som nu er steget 

med omkring 75 %, og for turister - hvoraf 

millioner af kinesere har besøgt feriestedet 

Paekdusan på grænsen til Kina. 

 

Selv om nogle kommentatorer de sidste to årtier 

har hævdet, at Nordkorea sammenbrud er lige 

rundt om hjørnet, er der ingen grund til at tro det. 

Tværtimod, kan Kim Jong Un ungdommelig 
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energi og udadvendt personlighed tilføre landet ny 

kraft. 

 

Mens Lee Myung Bak er plaget ustabilitet i hans 

parti (som skiftede navn til Den Nye Verdens 

Parti i et forgæves forsøg på at undslippe skeletter 

fra fortiden), korruptionsskandaler og økonomiske 

problemer, som er forbundet med hans pro-

amerikanisme og frihandelsaftalen med USA, så 

rejser der sig en omfattende modstand imod 

overholdelsen af de amerikanske sanktioner mod 

Iran, idet det er skadeligt for Sydkoreas økonomi. 

Han er også en "lame duck" (hjælpeløs person) 

som præsident, idet han i henhold til forfatningen 

skal forlade han denne post senest i februar 2013. 

Derved er hans prestige og bevægelsesfrihed er 

temmelig begrænset. 

 

Lige nu ser det ud som om de progressive vil 

vinde parlaments- og præsidentvalg, men også 

den vigtigste konservative kandidat Park Geun 

Hye (datter af den tidligere diktator Park Chung 

Hee) har en chance for at vinde. Men uanset hvem 

der vinder, så er det næsten sikkert, at det vil 

komme en ændring i Nordkoreapolitikken i 

retning af genoptagelse af Nord-Syd samarbejde i 

en eller anden form. Det havde begrænset succes 

under den foregående to (progressive) præsidenter 

Kim Dae Jung og Roh Moo Hyun grundet Bush-

administrationen fjendtlighed overfor Nordkorea.  

Kim Jong Il var, forståeligt, mistænksom og 

forsigtig med at reagere. 

 

Hvad vil 2013 bringe?  

Vi kan forvente kontinuitet i Koreapolitikken fra 

både Rusland og Kina. De vil støtte tiltag, der 

fremmer stabilitet på den koreanske halvø og 

begrænser amerikansk indflydelse. USA er mere 

vanskelig at læse. En ny præsidentperiode for 

Obama kan blive en mere forsigtig Obama, der 

måske vil være villig til at acceptere Seouls 

genoptagelse af engagementspolitikken i forhold 

til Nordkorea. En republikansk præsident vil 

sandsynligvis være mere aggressiv og 

eventyrlysten. Men under alle omstændigheder, 

vil forholdet til Kina være afgørende. Hvis 

Washington er bekymret over, at modstand mod et 

sydkoreansk engagements- og fredspolitik med 

den nordlige Korea vil bringe Seoul tættere på 

Beijing, så kan det meget vel betyde, at man 

beslutter at gøre det samme. 

 

Dette betyder igen, at Pyongyangs reaktion på 

ændringer i Seoul er yderst vigtig. Hvis 

Pyongyang ikke svarer dem positivt, eller ikke 

reagerer hurtigt nok til at få tilsagn om processen 

– og det er selvfølgelig i høj grad et spørgsmål om 

gensidig tillid - så kan en stor mulighed gå tabt. 

Hvis de derimod byder en tilnærmelse fra Syd 

velkommen, eller endda kommer den i forkøbet, 

så kan et sydkoreansk forår udvikle 

begivenhederne i Korea hurtigt. Meget vil 

afhænge af Kim Jong Un, hans talent og hans 

magt inden for det system, som til dato er ikke 

kendt. I slutningen af året ved vi meget mere. 

Hertil kommer, at Lee Myung Baks hard line 

politik kan blive en anspore for begge de 

koreanske regeringer til at genoptage Nord-Syd 

samarbejdet. 

 

I modsætning traditionel tænkning er Nordkoreas 

muligheder for ensidige ændringer meget 

begrænsede. For eksempel spekulerer folk ofte på 

om Nordkorea vil følge den kinesiske vej og åbne 

for handel og investeringer. Faktisk begyndte 

Nordkorea at gå den vej, og forsøgte at opbygge 

økonomiske forbindelser med Vesten i 

begyndelsen af 1970. Men mens Kina har haft stor 

succes, hovedsagelig som en modvægt mod 

Sovjetunionen, og dermed var i stand til at 

overtale USA til at ophæve den handelsembargo, 

så står Nordkorea meget svagere. USA har stadig 

et kvælertag på Nordkorea, og så længe det er 

tilfældet, så vil mulighederne for udvidet handel 

og investering, undtagen i Kina, være meget 

begrænsede. At slippe af med dette kvælertag er 

ingen enkel sag, men Sydkorea kan spille en 

afgørende rolle. Det er en anden grund til at 

ændringer i Sydkorea er afgørende. 

 

Så 2012 kommer til sandsynligvis til at lægge 

fundamentet for et meget anderledes 2013 på den 

koreanske halvø. Godt eller skidt ved vi ikke, men 

der er grund til optimisme. 

 

 

Tim Beal: Crisis in Korea  
kan læses og købes på 

 

http://www.timbeal.net.nz/Crisis_in_Korea/ 
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Koreaekspert fra Forsvarsakademiet: 

NORDKOREA ER 
DET SANDE KOREA 

 
Peter Kim Laustsen, Souschef og specialkonsulent ved 

Forsvarsakademiet 

 

Sådan sagde souschef Peter Kim 
Laustsen fra institut for strategi 
hos Forsvarsakademiet blandt 
meget andet til et velbesøgt 
møde i De Berejstes Klub i Cafe 
Globen i Københavns Indre By. 
 
De Berejstes Klub sendte i april 2012 ligesom 

Venskabsforeningen en gruppe medlemmer på 

besøg til DDF Korea i forbindelse med fejringen 

af præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. 

Derfor havde klubben gjort marts måned til en 

Korea-temamåned med forskellige gæsteoplæg 

hver torsdag i cafeen. Torsdag den 22. marts var 

det så Koreaekspert Peter Kim Laustsens tur, og 

Venskabsforeningens formand og flere 

medlemmer var med som gæster. 

 

Selvom Venskabsforeningens formand bestemt 

ikke er enig med Peter Laustsen i alle han 

betragtninger, så var der tydeligt tale om en mand, 

der havde sat sig godt i stoffet, også selvom han 

aldrig har besøgt DDF Korea. Det tæller nemlig 

altid til DDF Korea’s fordel, når oplægholderen 

har sat sig ind i landets forudsætninger og ikke 

bare kører i den sædvanlige 

amerikansk/sydkoreansk inspirerede anti-

Nordkorea rille. 

 

I sit oplæg sagde Peter Laustsen bl.a., at han flere 

gange havde besøgt Sydkorea og derfor vidste, at 

mange sydkoreanere ser op til Nordkorea fordi de 

betragter det som det sande Korea, der holder fast 

i ægte koreanske værdier og kultur i modsætning 

til Sydkorea, der er totalt amerikaniseret og 

vestliggjort og med politisk kaotiske tilstande. 

 

Videre sagde Peter Laustsen om DDF Koreas høje 

forsvarsbudget, at landet har gode grunde til 

prioritere forsvaret højt, idet DDF Korea er totalt 

omgivet af lande, der også er svært oprustede. Og 

om DDF Koreas atomvåben- og missilprogram 

fandt Peter Laustsen, at det var et nødvendigt 

pressionsmiddel set med nordkoreanske øjne til at 

sikre landet mod angreb og for opretholdelse af 

dets suverænitet. Han vurderede, at DDF Korea 

ville være klar til næste atomvåbentest i 2013, og 

at DDF Korea aldrig ville opgive sit atomvåben- 

og missilprogram så længe de nuværende trusler 

imod landet eksisterer. ”Det står mejslet i sten” 

udtrykte han. Derimod mente Peter Laustsen nok 

at DDF Korea som led i fremtidige forhandlinger 

med USA og 6-partsforhandlinger ville være villig 

til igen at indtræde i ikke-spredningstraktaten.  

 

Peter Laustsen fandt også, at DDF Korea’s 

diplomater er topprofessionelle i det diplomatiske 

håndværk, idet man kunne konstatere, at tærsklen 

i noget-for-noget forhandlingerne med USA, 

Sydkorea og 6-partsforhandlinger igennem årene 

hele tiden er blevet skubbet op af til DDF Koreas 

fordel. 

 

Peter Laustsen vurderede videre, at DDF Korea er 

meget interesseret i at opnå en normalisering af 

forholdet til USA med diplomatiske forbindelser, 

fredsaftale og ikke-angrebsaftale samt at man igen 

er villig til mødes med en ny liberal regering 

Sydkorea, når den nuværende konservative 

præsident Lee Myong Bak træder tilbage ved det 

kommende valg i 2012 og hans regering 

formentlig ikke genvælges. Peter Laustsen kunne 

godt gå så langt som, at medgive at den 

nuværende Lee-regering i Sydkorea havde sin del 

af ansvaret for det meget anspændte forhold 

mellem Nord- og Sydkorea bl.a. på grund af 

intensiteten i de mange militærøvelser vendt imod 

DDF Korea - herunder i det omstridte farvand 

mellem Nord og Syd på vestkysten.   

 

På et spørgsmål fra salen om hvorvidt DDF Korea 

var skyld i sænkningen af den sydkoreanske 

korvet med 46 omkomne i marts 2010 svarede 

Peter Laustsen, at det var tydeligt at Sydkorea og 

USA havde store problemer med bevisførelsen. 

Bl.a. havde et medlem af den amerikansk ledede 

undersøgelseskommission trukket sig i protest 

over saglighed i bevisførelsen, og det var blevet 

afsløret, at der er alt for meget rust på den 

”nordkoreanske søminerest” man brugte som 

”bevis” i forhold til den korte tid den havde ligget 

på havets bund inden den blev ”fundet”. 

 

- fortsættes side 32 - 
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VRANGSIDEN AF 
KAPITALISME I SYDKOREA  
 

Vrangsiden af kapitalismen i Sydkorea 
er stigende ulighed og social 
utryghed.. Sådan skrev journalist Nina 
Trige Andersen i Dagbladet 
Information den 27. december 2011. 
 
I dag opfatter næsten hver anden sydkoreaner sig 

selv som underklasse — det højeste antal siden 

1980, viste en undersøgelse fra det nationale 

statistikbureau 15. december 2011. Nina T. 

Andersen bygger i Information denne oplysning 

på et interview med professor Chang Kyung Sup 

fra Seouls Universitet.  

Videre er det anført i artiklen, at bagsiden af den 

økonomiske IMF-ledede genopretning under 

Asienskrisen i 1997-98 var en forarmet og 

voksende gruppe af arbejdsløse og en socialt og 

økonomisk prekær arbejderklasse: »IMF-

reformerne betød massive fyringsrunder og 

lønnedgang — og allerede i 1999 var de store 

virksomheder tilbage med styrket kraft. Men 

revitaliseringen af erhvervslivet kom aldrig til at 

afspejle sig i genetablering af et stabilt 

arbejdsmarked eller i materiel fremgang for 

befolkningen,« siger professor Chang Kyung Sup 

fra Seouls Universitet. 

 

Over halvdelen af arbejdsstyrken i Sydkorea 

har irregulære jobs.  

»Tværtimod er antallet af irregulære job — 

korttidskontrakter, sæsonarbejde, deltids- og 

daglejerarbejde — steget markant. Regeringens 

konservative skøn er, at 35 pct. af befolkning 

arbejder irregulært, men de fleste vurderer, at det 

snarere er over halvdelen,« siger Chang Kyung 

Sup til Information. 

 

En ny undersøgelse fra Korea Institute of Public 

Administration viser, at de sociale konflikter 

formentlig vil eskalere de kommende år, hvis 

kursen fortsætter, og selv det konservative 

regeringsparti Grand National Party forsøger i 

forberedelserne til præsidentvalget i 2012 at sælge 

sig på løfter om velfærdsstat. 

»Regeringen har hidtil kunnet skabe vækst uden at 

fordele den som sociale rettigheder, fordi flertallet 

af befolkningen var sikret privat økonomisk 

fremgang. Staten var garant for workfare frem for 

welfare,« siger Chang Kyung Sup til Information. 

 

Men de seneste årtiers jobløse vækst kombineret 

med dereguleringen af arbejdsmarkedet har 

radikalt ændret de materielle vilkår for 

den enkelte. 

»Det er et absolut mindretal, der i dag har fast 

arbejde med ret til pension, løn under sygdom og 

anden social sikkerhed,« siger Chang Kyung-sup. 

 

Klar jer selv 

Det er især de unge, der er kommet på 

arbejdsmarkedet efter 1998, som har svært ved at 

finde fodfæste, men udviklingen har ramt alle 

generationer hårdt. 

De gamle, der byggede Sydkorea op efter Korea-

krigen 1950-53, møder man i dag bl.a. i Seouls 

metrosystem. Her sælger de snacks, vasker 

toiletter eller går rundt i togene med den endeløse 

opgave at samle brugte gratisaviser sammen. 

Krumbøjede med stakke af den koreanske variant 

af MetroXpress skraber folk, der burde være gået 

på pension, penge sammen til den 

daglige overlevelse. 

Sydkoreas økonomiske opsving har aldrig gået 

hånd i hånd med udviklingen af offentlig velfærd 

— den har familien stået for i et socialt system, 

der ifølge Chang Kyung-sup er forblevet 

forbavsende ens over de sidste 100 år. 

»I årtier har en konfuciansk familiestruktur 

fungeret som basis for en hypermoderne 

samfundsøkonomi. Men nu, hvor der ikke længere 

er masser af arbejde, tvinges folk til at prioritere 

benhårdt. Og hvis du skal vælge mellem at 

forsørge dine forældre eller betale dine børns 

uddannelse — tjah, så er valget rimelig enkelt,” 

siger professoren videre til Information. 

 

Big business 

Alle i 2001 advarede FN’s Komité for 

Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder 

om IMF-vejens konsekvenser i Sydkorea: 

»Overbetoningen af makroøkonomiske politikker 

har haft grundlæggende negativ betydning for de 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, idet 

der har været omfattende fyringer, markant 

forværring af jobsikkerhed, stigende 

indkomstulighed og et stigende antal ødelagte 

familier og marginalisering af store dele 

af befolkningen.« 

Det ville altså være mere præcist at sige, at 

Sydkoreas chaebols klarer sig godt igennem krise 

efter krise, hvorimod den sydkoreanske 

befolkning får tiltagende vanskeligere vilkår, 

mener Chang Kyung-sup: 

”Det er på høje tid at tænke i grundlæggende 

sociale reformer, men vi har en uheldig 

svingdørseffekt mellem den politiske og 

økonomiske elite, som f.eks. præsident Lee 

Myung Bak, der kom fra et job som adm. direktør 

i Hyundai Construction Co. Heavy Industries.« 
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REFERAT 
AF 

GENERALFORSAMLING 
I 

VENSKABSFORENINGEN 
DANMARK - DEN DEMOKRATISKE 

FOLKEREPUBLIK KOREA 
DEN 30. NOVEMBER 2011 

 
1. Valg af dirigent og referent: 

Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og Ulla 

Nørgaard Pedersen som referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Anders Kristensen aflagde bestyrelsens 

beretning. Han indledte med at konstatere, at det 

netop var et år siden Yonpyong-episoden fandt 

sted, hvilket var ved at udvikle sig til en ny 

Koreakrig. Desværre er forholdet mellem Nord- 

og Sydkorea stadig lige så spændt som dengang 

grundet Lee Myong Bak-regimets meget 

aggressive anti-DDF Korea politik. Formanden 

konstaterede også, at det forløbne år havde været 

et aktivt år for Venskabsforeningen, hvor flere nye 

medlemmer var kommet til og foreningen havde 

fået et større netværk. 

 

Om udviklingen i DDF Korea sagde han, at den 

politiske udvikling er fortsat stabil under Koreas 

Arbejderpartis og kammerat Kim Jong Il’s 

ledelse. Man lægger vægt på den såkaldte 

Songunpolitik, der giver prioritet til Koreas 

Folkehær, som den samfundsmæssige kraft der 

skal sikre revolutionen og den fortsatte opbygning 

af det socialistiske Korea. Alle i DDF Korea er for 

tiden meget optaget af massekampagner for at få 

gang i den økonomiske opbygning, således, at 

man når målet om at opbygge en stærk og 

fremgangsrig nation ved fejringen af præsident 

Kim Il Sung’s 100-års fødselsdag i april 2012. 

Den nationale forberedelseskomite i DDF Korea 

er i fuld gang med at forberede et storslået 

fødselsdagsprogram, som bl.a. 

Venskabsforeningens rekordstore delegation vil 

komme til at opleve under dets planlagte besøg 

næste år. 

Videre understregede formanden, at der er en 

positiv økonomisk fremgang i gang i DDF Korea, 

men at dette slet ikke nævnes i de borgerlige 

massemedier. Disse medier baserer primært deres 

”historier” om DDF Korea på sydkoreanske eller 

amerikanske ”kilder”, hvorfra al information om 

DDF Korea kommer! Det fandt han 

tankevækkende og henviste til artiklen i 

augustnummeret af Korea Bulletin 2011 om dette 

emne. 

Ifølge formanden er der et omfattende byggeri i 

gang af nye boliger i Pyongyang og andre byer 

over hele landet. Ligeledes bortsaneres hele 

kvarterer med utidssvarende boliger især i 

Pyongyang. Der er en stigende personbil- og 

lastbiltrafik samt nye indkøbte ledbusser især i 

Pyongyang. DDF Korea har egen bilproduktion af 

mærket Pyonghwa og Hwipharam, der ses overalt. 

Denne produktion baserer sig på et samarbejde 

med Sydkorea siden 1999 med store 

produktionsanlæg i Nampo. Der ses flere cykler i 

gadebilledet. Der er mere gadebelysning bl.a. med 

solceller efter kinesisk model og flere nye 

vandkraftværker og andre vedvarende 

bæredygtige energikilder, som der dog stadig er 

hårdt brug for flere af. 

Pyongyangs lufthavn i Sunan er under total 

renovation. Den store hovedterminal skal 

genopføres, mens de nu er bygget to nye 

terminaler. Der er langt flere flyafgange bl.a. med 

daglige afgange med Air China til flere kinesiske 

byer, og Air Koryo har købt nye Tupolev 204 fly. 

Over 1 million mobiltelefoner er i brug over hele 

landet. Der er store markedshaller placeret i alle 

bydele i Pyongyang og andre store byer, hvor 

handlen delvis er privat, men med statskontrol på 

priser og kvalitet. Udenfor Pyongyang er anlagt 

statsejet grøntsags- og frugtavleri for at gøre 

leverancer af fødevarer til befolkningen i 

hovedstaden mere stabil. Kartoffelproduktionen er 

steget med anlæg af gigantiske statsejede 

kartoffelfarme især i nordligste provinser og mod 

syd forsøges med dobbelthøst af ris, majs, m.v. 

Landbruget virker stadig forholdsvist 

tilbagestående. Der mangler dieselolie og dæk til 

traktorer og andre landbrugsmaskiner, hvilket man 

ikke selv producerer og er dyrt at købe i udlandet. 

I december 2009 gennemførte en valutareform for 

at stoppe spekulation og begrænse 

paralleløkonomi. 

Der er nu hele 4 TV-kanaler i DDF Korea og 2 

gange ugentligt bringes et særligt TV-program 

med udenlandske nyheder, som dagligt (i 

modsætning til før) fylder meget i den trykte 

presse. 

Hovedbudskabet fra DDF Koreas regering og 

Koreas Arbejderparti er, at man holder fast i 

fortsat opbygning af et socialistisk Korea. 

 

Om forholdet mellem Nord- og Sydkorea sagde 

formanden, at dette er blevet direkte forværret det 

seneste år. Fra Lee Myong Bak-styret i Sydkorea 

taler man åbenlyst ”genforening gennem 

indlemmelse” (som i Tyskland) og om håb om et 

”snarligt kollaps i DDF Korea” og man 

iværksætter direkte had kampagner imod ledelsen 

i Nord som led i ”kampen for at åbne Korea”. Der 
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er indført en særlig genforeningsskat i Sydkorea 

som led i forberedelserne til snarlig indlemmelse 

af Nord. Alt dette har naturligvis forgiftet Nord-

Syd forholdet og DDF Koreas myndigheder har 

som svar startet en international kampagne blandt 

koreanere overalt i verden for at vælte Lee. 

Den militære konfrontation mellem Nord og Syd 

er ikke mindsket efter Yonpyongepisoden – 

tværtimod har Sydkorea sammen med USA 

afholdt gigantiske og farlige krigsøvelser bl.a. i 

februar og august 2011, som Venskabsforeningen 

i udtalelser har taget skarpt afstand fra. Den 

amerikanske øverstkommanderende i Sydkorea 

general Thurman har direkte udtalt, at man ved 

disse krigsøvelser søger at bruge erfaringer fra 

Afghanistan og Irak om angreb ind i Nord og 

særlige USA-specialenheder træner tænkt 

landgang i Sydhwanghaeprovinsen i DDF Korea. 

 

Forholdet mellem DDF Korea og USA er således 

fortsat meget anspændt, hvor amerikansk initieret 

blokade og sanktioner og krigstrusler belaster 

forholdet meget. I april 11 besøgte firkløveret ”De 

Ældre” (Carter, Ahtisaari, Brundtland og 

Robinson) DDF Korea og Sydkorea for at søge at 

skubbe nye 6-partsforhandlinger i gang igen. 

Ligeledes har der været nogle bilaterale møder på 

viceudenrigsministerplan mellem DDF Korea og 

USA og atomsagen. DDF Korea har længe 

erklæret sig parat til at genoptage de i 3-4 år 

skrinlagte 6-partsforhandlinger, hvis de kan finde 

sted på grundlag af fælleserklæringerne fra 

september 2005 og februar 2007. Præsident 

Obamas hårde kritik af DDF Korea på FN’s 

seneste generalforsamling har også belastet 

forholdet mellem de to lande. 

 

Om forholdet til udlandet i øvrigt kom formanden 

ind på, at kammerat Kim Jong Il i maj 2011 har 

aflagt et besøg i Kina, der betød større økonomisk 

samarbejde og strategisk støtte fra Kina. Kim Jong 

Un, der forventes at blive DDF Koreas næste 

leder, var med på rejsen. Kammerat Kim Jong Il 

har også aflagt officielt besøg i Rusland i august 

2011 og mødt præsident Medvedev og opnået en 

med en række økonomisk fordelagtige aftaler. 

 

I Sydkorea eksisterer der fortsat stigende politisk 

modstand mod præsident Lee, der ikke stiller op 

til næste valg i december 2012. Iagttagere 

forventer oppositionspartier kommer til magten. 

Der er også stor folkelig modstand de farlige 

krigsøvelser vendt imod DDF Korea i bl.a. 

omstridt farvand. Også frihandelsaftale med USA 

er genstand for stor utilfredshed i, da den er til 

skade for især mindre virksomheder og 

sydkoreansk landbrugs økonomi. En anden stor 

sag i Sydkorea er sigtelser rejst imod 500 

offentligt ansatte for overtrædelse af forbud imod 

politiske udtalelser. Og endelig er der sagen om 

den amerikanske flådebase, der er ved at blive 

bygget på øen Cheju, hvor der eksisterer massiv 

lokal og landsdækkende modstand imod 

naturødelæggelser og lokal Unesco anerkendt 

kulturarv. 

 

Venskabsforeningens aktiviteter:   

Formanden kunne indledningsvis slå fast, at året 

havde været kendetegnet ved et stabilt forøget 

aktivitetsniveau, medlemsfremgang og flere 

aktive især i bestyrelsen, der er blevet udvidet til 9 

medlemmer. Er del af forklaringen herpå er det 

store antal tilmeldte til foreningens kommende 

rejse til DDF Korea i april 2012 til fejringen af 

præsident Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. 

 

Formanden sagde, at der havde været afholdt flere 

medlemsmøder – f.eks. mødet i februar 11 med 

indtryk fra arkitekt Ole Timmer, der havde boet 

og arbejdet i DDF Korea med sin samlever i 

næsten 1 år i 2004-05. Mødet var velbesøgt og 

skal søges gentaget f.eks. efter op mod 30 

medlemmers besøg i Korea i april 12. Et andet 

velbesøgt medlemsmøde fandt sted i juni 2011, 

hvor filmen ”En Dag I Livet” blev vist. 

Derudover har foreningen været ved en række 

arrangementer med egen udstillings- og salgsbod: 

Hos Verdensjulemarked, Rød 1. maj i 

Fælledparken, K-Festival på Nørrebro og 

Fredsfestival i Karensminde alle i København 

samt hos Roskilde Fredsfestival, hvor foreningen 

havde kontakt til et langt større publikum end vi 

ellers har mulighed for. Samtidig havde 

foreningen en rekord stort materialesalg på især 

Rød 1. maj og K-Festival, som vil kunne ses i 

regnskabet.  

 

 
Venskabsforeningens bod hos K-festival i august 2011. 
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Venskabsforeningens bod hos Roskilde Fredsfestival i 

september 2011. 

 

Foreningen har udgivet to numre af Korea 

Bulletin i maj og august 2011. 

Også Nordkoreaindsamlingen ser ud til igen i 

2011 at kunne nå målet på 23.000 kr. som i 2010. 

Da formanden besøgte Korea i april 2011 

afleverede han humanitær bistand for 11.500 kr. 

til venskabslandsbyen Unha-ri og i juli sendte 

indsamlingen 1 ton ris til en værdi af 3200 kr. til 

Unha-ri. Målet for april 2012 er 25.000 kr. 

Formanden er blevet medlem af den Internationale 

Forberedelseskomite For Fejring af Præsident 

Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. I denne 

egenskab besøgte han Korea i april, hvor en 

programresolution blev vedtaget, og han havde 

bl.a. møder med præsidenten og vicepræsidenten 

for Supreme People’s Assembly henholdsvis Kim 

Yong Ham og Yang Jiang Sop. Til april 2012 

sender foreningen en rekordstor 

venskabsdelegation afsted til deltagelse i fejringen 

af Kim Il Sungs 100-års fødselsdag. Der forventes 

op mod 30 deltagere. Vi forventer store resultater 

af rejsen i form af flere aktive medlemmer, der på 

hver sin måde kan bidrage med udbyttet af rejsen. 

Bestyrelsesmedlem Ulrich Larsen har siden 

sommeren 2011 været i gang med at optage en 

aktuel film om foreningens arbejde, der forventes 

afsluttet efter rejsen i april, hvor Ulrich også rejser 

med. Overvejelser om genoplivelse af samarbejdet 

med Sinex Rejser om rejser i 

Sinex/Venskabsforeningsregi eksisterer stadig, 

men der blev ingen sådan rejse i efteråret 11, som 

ellers planlagt. 

 

Bestyrelsesmedlem Gert Poder har besøgt VU i 

Ålborg og deltaget i debatmøde om Korea i april 

11. 

 

Vi har fået mange henvendelser fra skoleelever 

om interview til deres projektopgaver, hvor et 

stigende antal beskæftiger sig med Korea. 

Formanden stiller så vidt muligt op til sådanne 

interviews. 

Foreningen har i løbet at året udsendt en række 

politiske presseudtalelser om situationen i Korea, 

der som hovedregel bringes i en række medier på 

venstrefløjen. 

 

Samarbejdet med ambassaden i Stockholm er også 

intensiveret. Vi har fået en ny kontaktperson 

ambassaderåd Kim Je Bong, der er meget aktiv 

med hensyn til kontakt til formanden om forslag 

til aktiviteter. 

 

Forslag til fremtidige aktiviteter: 

 

- Stor Delegationsrejse til KIS 100 april 2012. 

- Søge at aktivere delegationsmedlemmer i  

   Efterfølgende i flere foreningsaktiviterer.   

- Udgive bog af kammerat Kim Jong Il om  

   Songunpolitikken i anledning af hans 70- 

   års fødselsdag i februar 2012. 

- Dansk arrangement ultimo marts 12 i an- 

   ledning af præsident Kim Il Sungs 100-års 

   fødselsdag. 

- Arbejde videre med bogudgivelse om 100  

  spørgsmål og svar på forhold i Korea. 

- Rejseguide på dansk. 

- Fortsat indsamling – mål 25.000 kr. april 12. 

- Transportabel udstilling. 

- Nyt banner. 

- Nye film om rejsen og foreningens arbejde  

   ved Ulrich Larsen, Jørgen Melkens og  

   Johnny Mortensen. 

- Deltage i de faste eksterne arrangementer: 

   Verdensjulemarked, Rød 1. maj, K-Festival 

   og Roskilde Fredsfestival m.fl. 

- Udarbejde nye faste i Arbejderen, SKUB og  

   Kommunist og evt. andre medier. 

- Forbedret hjemmeside. 

- Introfolder. 

- Inddrage flere aktive medlemmer.  

 

Derefter tog formanden for Finsk-koreansk 

Forening Antti Siika-Aho ordet. Antti var med 

som gæst, idet han samtidig var i København på 

studieophold hos Nordisk Institut for 

Asiensforskning. Antti fortalte om den finske 

venskabsforenings historie, der havde 40-års 

jubilæum i 2010. Om foreningens op- og nedture 

især i tiden efter USSR’s sammenbrud og om det 

store arbejde med at mobilisere nye medlemmer 

de sidste 20 år. Foreningen har i dag ca. 200 

medlemmer, og har bl.a. et godt samarbejde med 

nogle lokale fagforeninger og NGO’er. 

Foreningen har også efter inspiration fra Danmark 

en indsamling kørende også i Danmark en 

humanitær indsamling kørende. I 2012 er der 

planlagt hele 3 delegationsbesøg fra Finland til 

Korea – en af dem i regi af Juche-studiegrupper. I 
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februar kommer 12 koreanere til Helsinki for at 

deltage i et kulturelt arrangement i anledning af 

kammerat Kim Jong Il’s 70-års fødselsdag. Antti 

udtrykte håb om et større samarbejde med den 

danske venskabsforening. 

Vagn Rasmussen udtrykte tilfredshed med 

foreningen arbejde igennem året og en særlig tak 

til formanden for en stor indsats. Også tak for en 

god beretning. 

Claus Johansen udtrykte interesse for at skrive om 

Teakwondo efter hans besøg i Korea til april 12. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt 

godkendt. 

 

3. Regnskab:  

Det revisorgodkendte regnskab for perioden 1. 

september 2010 til 31. august 2011blev fremlagt 

af kassereren Ulla Nørgaard Pedersen. Hun 

besvarede spørgsmål af teknisk karakter, hvorefter 

regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Det revisorgodkendte årsregnskab for 

Nordkoreaindsamlingen blev fremlagt og 

enstemmigt godkendt. 

  

4. Indkomne forslag:   

Der blev fremlagt et forslag fra bestyrelsen om 

forhøjelse af medlemskontingentet fra 120 kr. 

halvårligt til 150 kr. halvårligt for 

enkeltmedlemmer. Der var ikke forslag om 

forhøjelse af kontingent for kollektivt 

medlemskab. 

Begrundelsen for stigningen var stigende udgifter 

– herunder portopriser samt at kontingentet ikke 

havde været opreguleret i 17 år. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Der var ikke flere indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse:  

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Anders Kristensen 

Jan Wørmer 

Ulla Nørgaard Pedersen 

Henning Jakobsen 

Mette Laurendz 

Gert Poder 

Karsten Senik 

Joan Korsgaard 

Ulrich Larsen 

På efterfølgende bestyrelsesmøde den 3. december 

2011 blev Anders Kristensen genvalgt som 

formand og redaktør, Jan Wørmer som sekretær 

og Ulla Nørgaard Pedersen som kasserer. 

 

6. Valg af revisorer: 

Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som 

revisorer for Venskabsforeningen. 

Birgit Unnerup blev genvalgt som revisor for 

Nordkoreaindsamlingen. 

 

 

7. Eventuelt: 

Intet. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 

takkede for god ro og orden. 
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Fortsat fra side 31: 

 

Nordkorea er det sande………… 

 
På et andet spørgsmål fra salen om hvorvidt Kim 

Jong Un reelt havde magten i dag som leder af 

DDF Korea, svarede Peter Laustsen, at der i 

befolkningen ikke var tvivl om at han betragtes 

som leder igennem ”blodets bånd” tilbage i lige 

linie til præsident Kim Il Sung. Han fandt, at der i 

DDF Korea var opbakning til landets nye leder 

Kim Jong Un, ”der trods alt kan levere” og fordi 

alternativet om sydkoreansk eller amerikansk 

dominans for de fleste er meget skræmmende. 

 

Anders Kristensen 
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DDF KOREAS KOMMENTAR TIL UTØYA: 

 
BAGGRUNDEN FOR 
BLODBADET I NORGE 
 
DDF Koreas officielle nyhedsbureau KCNA 

udsendte den 5. august 2011 følgende 

kommenterende analyse til terror-blodbadet i 

Norge i juli samme år: 

 

En ultra-højreorienteret mand udførte et 

bombeangreb og skyderi på øen Utøya i Norge for 

nylig. Han dræbte 77 mennesker og snesevis af 

sårede. Det var en chokerende tragedie, der 

chokerede Europa i kølvandet på bombeangrebet i 

Madrid i 2004 og metroen bombeangreb i London 

i 2005. 

 

Denne hændelser er uden fortilfælde i historien i 

det ellers fredelige Norge, og den er et wake-up 

call til det internationale samfund om, at ultra-

højre kræfterne er blevet genoplivet i Europa og 

udgør en alvorlig udfordring for den sociale orden 

på kontinentet. 

 

Gerningsmanden er et typisk ultra-højre element, 

der forsøger at style sig selv en "konservativ 

norsk". Han har i flere år givet udtryk sine 

ekstremistiske holdninger og at han kategorisk er 

imod tanken om, at forskellige kulturer kan 

sameksistere. Hans hooliganisme fortæller verden, 

at det er en presserende opgave for de europæiske 

lande til at bekæmpe spredning af ultra-

højreorienterede ideer, og på samme tid opnå 

social stabilitet uanset politisk opfattelse, religiøs 

tro og kultur. 

 

Efter afslutningen af Anden Verdenskrig, og 

nedkæmpelsen af nazismen stod de ultra 

højreorienterede kræfter svækket i Europa. I årene 

herefter fandt en indvandring fra Afrika og 

Mellemøsten sted i Vesteuropa, der manglede 

arbejdskraft. Efterhånden opstod der store 

problemer med social integration på grund af 

forskelle i de etniske gruppers kultur og livsstil. 

Seneste har den økonomiske depression i Europa 

givet ny energi hos de ultra-højrekræfterne. Den 

europæiske økonomi er hårdt ramt af den globale 

finanskrise og gældskrise, øget arbejdsløshed med 

øget udslag af fremmedhad blandt nogle 

mennesker til følge. 

Ultra-højrekræfterne er blevet særligt højtrystede i 

det politiske landskab i flere europæiske lande – 

herunder i Danmark, Holland, Finland, Frankrig, 

Tyskland og Østrig. 

 

Sådanne ultra højreorienterede organisationer som 

"skin heads" og "self-styling nationalister" har 

ofte optrådt på gaden, vandaliseret fast ejendom 

og arrangeret voldelige demonstrationer. Disse 

aktioner har udgjort en kraftig trussel imod mange 

mennesker. 

Mere end 20 000 tilfælde af forbrydelser begået af 

højre-kræfterne blev rapporteret i Tyskland i 

2008. Denne ultra-højre tendens har også påvirket 

den politiske orden i Europa. Nogle ultra-højre 

politiske partier har endda pladser i parlamentet 

og nogle har endog regeringsposter, der påvirke 

landets lovgivning i forhold til lempelse af straf 

for sådanne forbrydelser. 

 

Tragedien med blodsudgydelserne i Norge må 

være en advarsel til hele Europa, om at ultra-

højrekræfterne er gået langt ud over den grænse, 

der giver ekstremisme mulighed for at gøre skade 

på befolkningens liv og på samfundet. 

 

Det internationale samfund bør drage en lære af 

de chokerende blodsudgydelser begået imod 

fredelige indbyggere i Norge og øge årvågenhed 

imod genoplivning af ultra-højre kræfterne. 
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OM BORGERLIG OG 
SOCIALISTISK  

VIRKELIGHEDSOPFATTELSE 

Af Henning Jakobsen, medlem af 

Venskabsforeningen Danmark - Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea 

Ole Maass skriver i Arbejderen torsdag den 22. 

december at den nordkoreanske befolkning 

”tudbrølte på kommando” i anledning af 

generalsekretær Kim Jong Ils død. Hvor mon Ole 

Maass ved det fra? Det står i skærende kontrast til, 

at der i disse dage fortælles i de borgerlige medier 

om tusinder af tjekkers ”bevægende” afsked med 

antikommunisten Vaclav Havel. Samtidig står 

erindringen om flere af mine egne – ikke 

nødvendigvis specielt socialdemokratisk 

orienterede - kammeraters tårer i sommers frisk i 

erindringen; dengang da en norsk højreekstremist 

myrdede snesevis af unge socialdemokrater på 

sommerlejr ved Oslo. Kim Jong Il har næppe fyldt 

mindre i nordkoreanernes liv, så at påstå at de 

koreanske tårer er fremkaldt på kommando er et 

udtryk for uvidenhed og eftergivenhed overfor 

den borgerlige virkelighedsopfattelse.  

Ole Maass kritiserer endvidere en række forhold, 

som han finder problematiske i Nordkorea. Men 

Ole Maass gør sig samtidig til apologet for en 

utopisk socialismeopfattelse, hvor socialistiske - 

”retfærdige, fornuftige og humane” - idealer 

anskues uafhængigt af den klassekamp, som 

betinger selvsamme socialismes 

udviklingsmuligheder. Hvis Ole Maass ønsker at 

styrke opbyggelsen at et mere ” retfærdigt, 

fornuftigt og humant” samfund i Korea eller andre 

lande, bør han hellere aktivt bekæmpe 

imperialismens krigstrusler og 

inddæmningspolitik overfor lande og folk, som 

ikke makker ret. Det er logisk, åbenbart undtagen 

for Ole Maass, at selvsamme imperialistiske 

politik er direkte årsag til Nordkoreas høje 

prioritering af republikkens forsvar. Med 

invasionen af Irak i 2003 (dét år, hvor DDF Korea 

opsagde ikke-spredningsaftalen af A-våben) og 

med angrebskrigen mod Libyen i år er linjen lagt: 

Eftergivenhed overfor imperialismen fører 

uundgåeligt til kapitulation og underkastelse. 

 

Læserbrev sakset fra Arbejderen 23. 
december 2011. 
 

 

 

19 NORDKOREANSKE 
SPORTSFOLK MED TIL 
OL I LONDON 

 
An Kum Ae 

Den 3. marts kunne KCNA oplyse, at der på det 

tidspunkt var 19 nordkoreanske sportsfolk, som 

havde kvalificeret sig til de 30. Olympiske Lege i 

London i år. Det er sket indenfor idrætsgrenene 

vægtløftning, maraton, brydning, bordtennis, 

bueskydning, skydning, judo og udspring. Senest 

med An Kum Ae’s guldmedalje i kvindernes 52 

kg klasse i judo ved World Cup-turneringen i 

Warszawa den 26. februar. Desuden har jo også 

det nordkoreanske kvindefodboldlandshold 

allerede i september sidste år ved den sidste runde 

af den asiatiske kvalifikationsturnering, som blev 

afholdt i Kina, kvalificereret sig til den olympiske 

fodboldturnering i London med tre sejre - over 

Australien (1-0), Sydkorea (3-2) og Thailand (5-0) 

- samt to uafgjorte kampe – mod værtsnationen 

Kina (0-0) og mod Japan (1-1). 

Henning Jakobsen 
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NAENARA 
Officiel hjemmeside fra 

 Den Demokratiske Folkerepublik 
Korea  

 
Her finder du flere koreanske tidsskrifter 
på engelsk og andre sprog samt mange 
fakta om politik, historie, kunst, presse, 

genforeningssagen, turisme, IT og Koreas 
udenrigshandel. 

 
Gå ind på:  

 www.naenara.com.kp/en/ 
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KOREA 
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RØD 1. MAJ 2012   

FÆLLEDPARKEN I KØBENHAVN 
Talere:  
Jørgen Petersen (partiformand), Søren 
Søndergaard (MEP Folkebevægelsen Imod 
EU), Benjamin Egerod (Kommunistisk 
Parti Unge) og Tue Tortzen (3F 
Frederiksborg). 
Musik: 
Burnin Red Ivanhoe, Patchanka og 
Spöket.  

 

Arrangør: Kommunistisk Parti 
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