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Støt den socialistiske opbygning I D.D.F. Korea! 

Støt kravet om USA UD AF KOREA! 

Støt Koreas uafhængige og fredelige 

genforening! 

Styrk solidariteten og venskabet med Koreas 

folk! 

Følg udviklingen i Korea og få mulighed for at 

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

Blev medlem af Venskabsforeningen! 

 

Udfyld nedenstående og send eller mail den til 

foreningen: 

_____Jeg ønsker medlemskab af Venskabsforeningen. 

Kontingent udgør 150 kr. halvårligt. 

_____Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea 

og Venskabsforeningens arbejde. 

Navn:_______________________________________ 
 

Adresse:_____________________________________ 

 

 

E-mail og telefon:_____________________________ 

Leder: TØBRUD I KOREA 

 
Ledelsen af den nordkoreanske besøgsdelegation til 

Vinter OL i Sydkorea ses her sammen med DDF 

Koreas leder Kim Jong Un efter hjemkomsten fra 

forhandlinger med Sydkoreas præsident Moon. 
 

De sidste tre måneder har været præget af en 

historisk udvikling i Korea. Vinter OL i 

Pyeongchang i Sydkorea har med succes 

været afholdt med stor deltagelse af DDF 

Koreas på såvel det sportslige som det 

kunstneriske område. Højtstående repræ-

sentanter for henholdsvis DDF Korea og 

Sydkorea har haft møder med de øverste 

ledere i de to dele af Korea, og et inter-

koreansk topmøde mellem nord og syd er 

aftalt til afholdelse i slutningen af april i år i 

Sydkorea. Forhåbentligt vil det betyde 

åbningen af en ny æra i Koreas historie med 

genoptagelse af Nord-Syd forsoning og 

samarbejde. 

     Ligeledes ser det nu ud til, at et historisk 

topmøde mellem DDF Korea og USA vil 

blive afholdt i maj efter invitation fra DDF 

Koreas leder Kim Jong Un til præsident 

Trump. Et sådant topmøde har ikke været 

afholdt, siden Korea brutalt blev delt for 73 

år siden. Et topmøde mellem DDF Korea og 

USA vil være en kæmpe sejr for DDF 

Korea, der kan forhandle som en 

selvstændig republik på lige fod med USA. 

Et DDF Korea, som USA og vesten ellers i 

årtier har dæmoniseret og truet med 

udslettelse. 

     Vi ønsker DDF Korea og det koreanske 

folk i både nord og syd et stort tillykke med 

en forhåbentlig ny ære uden krigstrusler og 

straffesanktioner. Men vi er ikke naive. 

Mange farer lurer forude, idet stærke 

imperialistiske kræfter fortsat har interesse i 

opretholdelse af konflikten i Korea. Vi 

følger udviklingen nøje.                         A.K. 

mailto:dk-korea@inform.dk
http://www.dk-korea.dk/


KIM JONG UN’S NYTÅRSTALE 
2018 BRINGER HÅB OM FRED 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un 

afholder her 1. januar 2018 sin nytårstale. 
 

Med vinterolympiaden i Sydkorea tæt på og 

en forstærket aggressiv amerikansk anti-

Nordkorea retorik holdt DDF Koreas leder 

Kim Jong Un sin nytårstale 2018. 

     I fokus var 2 punkter: 1. National 

forsoning og genforening og 2. Den 

internationale situation og krigstruslen. 

 

     1. Kim Jong Un understregede behovet 

for en forbedring af forbindelserne mellem 

nord og syd, som på sigt kan bane vejen for 

en genforening: 

     ”Den eksisterende situation kræver nu, at 

nord og syd forbedrer forbindelserne mellem 

sig og vedtager forholdsregler for at opnå et 

gennembrud for en uafhængig genforening 

uden at være besat af, hvad der skete 

tidligere. Ingen kan træde frem for nationen 

på en ærefuld måde, hvis han eller hun 

ignorerer tidens presserende krav. 

     Dette år bliver markant både for nord og 

syd. I nord vil folket hylde 70-året for 

grundlæggelsen af deres republik som en 

stor, lykkebringende begivenhed, og i syd vil 

de olympiske vinterlege finde sted. For ikke 

kun at fejre disse store nationale 

begivenheder på en storslået måde, men 

også at demonstrere nationens værdighed og 

ånd både hjemme og ude, bør vi forbedre de 

nu frosne relationer mellem nord og syd og 

dermed kaste glans over dette 

betydningsfulde og begivenhedsrige år, som 

kan gå over i nationens historie.” 

     Kim Jong Un opfordrede styret i 

Sydkorea til at fremme et militært og 

politisk klima, der kan gøre det muligt at 

indlede forhandlinger mellem nord og syd: 

     ”For det første skal vi arbejde sammen 

om at lette den akutte militære spænding 

mellem og nord og syd og skabe et fredeligt 

miljø på den koreanske halvø. 

     Så længe denne ustabile situation, som 

hverken er krig eller fred, fortsætter, kan 

hverken nord eller syd sikre succesen for de 

planlagte begivenheder, og de kan heller 

ikke sidde ansigt til ansigt og have alvorlige 

diskussioner om emner som forbedring af de 

tosidede forbindelser, ligesom de ikke kan 

bevæge sig frem imod målet om national 

genforening. 

     Både nord og syd skal afstå fra at gøre 

noget som helst, som kan forværre 

situationen, og de skal aftale samlede 

anstrengelser for at dæmpe den militære 

spænding og skabe et fredeligt miljø.” 

Kim Jong Un lagde vægt på, at der skulle 

etableres tiltag, der kan fremme processen 

frem mod en national forsoning og 

genforening: 

     ”Der bør etableres et klima, der tilgodeser 

national forsoning og genforening. 

     At forbedre relationerne mellem nord og 

syd er en presserende sag ikke kun for 

myndighederne, men for alle koreanere, og 

det er en afgørende opgave, der skal udføres 

gennem en samlet anstrengelse omfattende 

hele nationen. Nord og syd bør fremme 

gensidig kontakt, rejser, samarbejde og 

udveksling over en bred front for at fjerne 

gensidige misforståelser og mistillid og på 

denne måde opfylde deres ansvar og rolle 

som den motiverende kraft i den nationale 

genforening. 

     Vi vil åbne vore døre for enhver fra det 

sydlige Korea, herunder såvel det regerende 

parti som oppositionspartier, organisationer 

og enkeltpersoner af enhver slags for dialog, 

kontakt og rejser, hvis de alvorligt ønsker 

national harmoni og enhed.” 

     
2. Om den højspændte internationale 

situation med Trump´s og USA's trusler om 

angreb på DDF Korea og stramning af 

sanktioner sagde Kim Jong Un: 



     
DDF Korea har et magtfuldt atomforsvar, som de 

ifølge Kim Jong Un kun vil blive bragt i 

anvendelse, hvis en fjende krænker republikkens 

suverænitet. 

 

     ”Selv om USA truer med atomangreb og 

er vild efter en ny krig, så vil det ikke turde 

invadere os, fordi vi for øjeblikket har en 

magtfuld atomar afskrækkelse. Og hvis nord 

og syd er indstillet på det, så kan vi helt 

sikkert forebygge, at der udbryder krig og 

lette spændingerne på den koreanske halvø.” 

Han lagde vægt på, at DDF Korea ikke vil 

true andre lande med atomvåben og heller 

ikke bruge dem, medmindre Nordkoreas 

suverænitet bliver krænket: 

     ”Den internationale situation, vi har 

været vidner til i det seneste år, var et klart 

bevis på, at vort parti og vor stat havde 

absolut ret i deres strategiske vurdering og 

beslutning, at når vi står over for de 

imperialistiske aggressionskræfter, som 

forsøger at ødelægge den globale fred og 

sikkerhed og at få menneskeheden til at lide 

under en atomkrig, så er berettiget magt den 

eneste udvej. 

     Som en ansvarlig, fredselskende 

atommagt vil vort land aldrig bruge 

atomvåben, medmindre fjendtlige 

aggressionsstyrker krænker vor suverænitet 

og vore interesser, ligesom vi ikke vil true 

noget andet land eller region med 

atomvåben. Men vi vil resolut svare på 

handlinger, der truer fred og sikkerhed på 

den koreanske halvø. 

     Vort parti og vor republiks regering vil 

udvikle godt naboskab og venskabelige 

forbindelser med alle lande, der respekterer 

vor nationale suverænitet og er os venligt 

stemt, og vil gøre positive anstrengelser for 

at bygge en retfærdig og fredelig ny verden.” 

Kim Jong Un sluttede sin nytårstale således: 

     ”Koreas Arbejderparti og republikkens 

regering vil aldrig holde op med at kæmpe 

og gå fremad, før vi har opnået den endelige 

sejr for Juche’s revolutionære sag ved at 

støtte sig til folkets tillid og styrke, men vi 

vil sikkert fremskynde en fremtid med et 

magtfuldt socialistisk land, hvor hele folket 

lever et værdigt og lykkeligt liv. 

     Lad os alle marchere dynamisk frem mod 

en ny sejr for revolutionen ved at vise det 

heroiske Koreas ubøjelige styrke under 

ledelse af Koreas Arbejderparti.” 

 

Michael Dam 

 

KIM JONG UN’S NYTÅRS-

TALE PÅ DANSK 

 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF 

Korea har udgivet Kim Jong Un’s 

nytårstale på dansk i en pjece på 12 

sider. Talen kan fås tilsendt ved 

henvendelse til foreningen. 



BESØG I VENSKABS-

LANDSBYEN UNHA-RI 
Venskabsforeningens venskabs-

landsby modtog i august 2017 besøg 

og donationer fra Nordkorea-

indsamlingen.       

 

I forbindelse med Venskabsforeningen 

delegationsrejse i august 2017 blev der 

aflagt besøg hos foreningens 

venskabslandsby Unha-ri i Namporegionen. 

Delegationen medbragte humanitære 

donationer for over 5000 €. 

Den 8-medlemmer store delegation blev 

hjerteligt modtaget i landsbyens børnehave, 

hvor børnene gav en flot optræden med 

sange og dans som velkomst. Delegationens 

medbragte humanitære donationer til 

børnene i form af legetøj og lækkerier blev 

særdeles varmt modtaget. 

      Efterfølgende besøgte delegationen den 

nærtliggende Unha-ri landbrugskooperativ 

farm, som har koreansk-dansk 

venskabsstatus. Her blev delegationen også 

varmt modtaget af farmens nye kvindelige 

leder Han Kyong. 

     Landbrugskooperativfarmens repræsen-

tanter var meget glade for de medbragte 

gaver fra den danske Nordkorea-indsamling: 

2500 liter dieselolie til landbrugs-

maskinerne, bærbare pc’er, traktordæk og 

plastdække til risudplantning.  

     Fru Han oplyste, at farmens vigtigste 

afgrøder er ris, bønner og majs. 

     Besøget i Unha-ri sluttede med et visit 

hos en bondefamilie i landsbyen, hvor fru Li 

Un Ok havde fået fri fra markarbejdet til at 

møde gæsterne fra Danmark.  

     Venskabsforeningens generalforsamling 

har i november 2017 sat et ambitiøst mål om 

igen i september 2018 at medbringe 

humanitære donationer til folkene i Unha-ri 

til en værdi af 5000 euro svarende til ca. 

37.500 kr. Derfor skal der her lyde en kraftig 

opfordring til alle om at bidrage til 

Nordkoreaindsamlingen. Alle beløb store - 

 

 
Venskabsforeningens venskabsdelegation besøgte 

i august 2017 foreningens venskabslandsby Unha-

ri for at aflevere humanitære donationer til byens 

landbrugskooperativ og børnehave.  
 

som små – varmer hos befolkningen i den 

nordkoreanske landsby. 

     Nordkoreaindsamlingen har girokonto 

nummer 5 25 22 45. Bidrag kan også 

indbetales ske på netbank Danske Bank 

reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45 eller på 

Mobile Pay 23 69 07 80. Husk at angive, at 

det er bidrag til indsamlingen.   

 

STØT NORDKOREAIND-

SAMLINGEN GIRO 5 25 22 45 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

C/O A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 N. 
 

DANSKE BANK REG. NR. 1551 

KONTO 00 05 25 22 45 

 

STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL  

HUMANITÆR BISTAND TIL 

BEFOLKNINGEN I DDF KOREA 



TØBRYD I KOREA MENS 

USA STADIG TRUER OG 

OPRETHOLDER BLOKADE 

OG SANKTIONER 

 
 

Efter at have været igennem et frygteligt år 

2017 med præsident Trumps trusler om total 

udslettelse af Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea og dets befolkning 

samt massive handelssanktioner, så blæser 

der heldigvis nu helt nye og lunere vinde i 

Korea. Under indtryk af den brutale trussel 

mod den nordkoreanske befolkning har 

Nord- og Sydkorea vist USA og 

omverdenen, at der findes en anden vej og 

håb i Korea. DDF Korea har med succes 

deltaget i Vinter OL, hvor 22 nordkoreanske 

atleter deltog i Pyeongchang i fælles 

koreansk åbningsindmarch med de 

sydkoreanske under fælles koreansk flag. 

DDF Korea deltog i legene indenfor flere 

forskellige vintersportsgrene.  

     DDF Korea deltog også i Vinter OL med 

en taekwondoopvisning, med en stor tilskuer 

heppe-fangruppe og musikalsk optræden.  

     Som noget helt ny og epokegørende blev 

der dannet et nord-sydkoreansk fælles 

kvindelandshold i ishockey, der kæmpede 

imod Schweiz – ikke som Nordkorea eller 

Sydkorea imod Schweiz, men som fælles 

Korea imod Schweiz ishockeyteam. Det 

fælles Koreateam tabte ganske vist 0-9 til 

Schweiz, men det var dog en derved, at det 

overhovedet lod sig gøre at sammensætte et 

fælles koreansk landshold med et perspektiv, 

der rækker langt ud over sportens verden. 

 
Lederen af den nordkoreanske delegation Ri Son 

Gwon overskrider her den svært bevogtede 

demarkationslinje ind i Sydkorea på vej til 

forhandlinger om nordkoreansk deltagelse i Vinter OL. 
 

     Endvidere gav det kendte nordkoreanske 

kvindeband Samjiyon Orkesteret koncerter i 

både hovedstaden Seoul og andre byer under 

afholdelsen af Vinter OL. Derudover har 

skiløbere fra både Nord- og Sydkorea, som 

noget helt banebrydende afholdt fælles 

træning i det ellers sanktionsramte skiresort i 

Masikryong bjergene i DDF Korea, og de 

sydkoreanske skiløbere er i den forbindelse 

fløjet direkte fra Seoul over den svært 

bevæbnede demarkationszone mellem Nord- 

og Sydkorea til Wonsan-Kalma i Nord. 

     Det er første gang i 10 år, at Nord- og 

Sydkorea har kunnet samarbejde om sport. 
 

Samarbejde om meget mere end sport 

Hertil skal også fremhæves som en historisk 

stor sejr for DDF Korea, at USA efter et 

stort pres fra befolkningen i både nord og 

syd har måttet aflyse (eller udsætte) de ellers 

planlagte gigantiske angrebskrigsøvelser 

Key Resolve og Foal Eagle i februar-april 

vendt imod Nordkorea for ikke at forstyrre 

det forsonende klima under Vinter OL og 

efterfølgende Handicap Vinter OL. Tidligere 

er sådanne krav blankt blevet afvist eller 

ignoreret af USA, der har den militære 

overkommando i Sydkorea.  

     Men de store perspektiver i den nye 

Nord-Syd tilnærmelse med Vinter OL 

rækker langt længere end sportsområdet. 

Begge parter i det delte land er allerede på 

vej til at blive enige om, at når der kan 

komme et frugtbart samarbejde og aftaler i 

stand på det sportslige område, så er der jo 

pludselig skabt grundlag for en meget 

bredere brobygning mellem Nord og Syd 

https://www.nknews.org/wp-content/uploads/2018/01/J1UC7029-2.jpg?c=1515600522306
https://www.nknews.org/wp-content/uploads/2018/01/J1UC7029-2.jpg?c=1515600522306
https://www.nknews.org/wp-content/uploads/2018/01/jon-and-chun_02.jpg


 
DDF Koreas parlamentspræsident Kim Yong Nam 

og lederen af Koreas Arbejderparti propaganda- 

og agitationsdepartement Kim Yo Jong (Kim Jong 

Un’s søster) ankommer her på besøg hos 

Sydkoreas præsident under Vinter OL. 
 

og forsoning på mange andre områder - og 

forhåbentlig også militær afspænding. Dette 

kan allerede ses af aftalerne indgået 5.-6. 

marts mellem DDF Koreas leder Kim Jong 

Un og repræsentanter for Sydkoreas 

præsident, som blandt andet indeholder 

aftale om et kommende Nord-Syd koreanske 

topmøde i april. 

     De nordkoreanske delegationer til Vinter 

OL i februar blev ledet af meget højtstående 

repræsentanter fra nord - nemlig præsidenten 

for Den Øverste Folkeforsamling Kim Yong 

Nam og leder fra Koreas Arbejderpartis 

propaganda og agitationsdepartement Kim 

Yo Jong -, der er søster til øverste leder 

kammerat Kim Jong Un. Kim Yo Jong og 

Kim Yong Nam medbragte en håndskrevet 

invitation fra Kim Jong Un til Sydkoreas 

præsident Moon Jae In om snarest muligt at 

komme til Pyongyang til et inter-koreansk 

topmøde om forsoning og samarbejde.  
 

Træerne vokser ikke altid ind i himlen 
     Men desværre vokser træerne ikke altid 

ind i himlen. Der ligger mange sten i vejen, 

og der lurer mange farer og trusler forude. 

Stærke konservative og ekstreme 

højrekræfter i Sydkorea er allerede i fuld 

gang med at søge at sabotere den nye Nord-

Syd brobygning gennem hetz- og 

hadkampagner imod DDF Korea og dets 

ledelse. På samme måde søger USA’s 

regering på alle måder at forpurre den nye 

Nord-Syd forsoning i Korea ved fortsat at 

true DDF Korea. Bl.a. demonstrerede 

vicepræsident Mike Pence på OL-

åbningsdagen ved at nægte at deltage i en 

velkomstreception med nordkoreansk 

tilstedeværelse, ligesom han nægtede at hilse 

på de højtstående repræsentanter fra DDF 

Korea på VIP-pladserne ved Vinter OL’s 

åbning. Dertil kommer, at USA’s daværende 

udenrigsminister Rex Tillerson i midten af 

januar indkaldte udenrigsministrene fra de 

20 lande, der stod bag USA i Koreakrigen, 

til konference i Vancouver. I Koreakrigen 

blev over 4 millioner civile blev dræbt under 

USA’s tæppebombning af Nordkorea med 

bl.a. napalm og kemiske og bakteriologiske 

våben. USA ønskede med sin indkaldelse til  

konferencen på et højst utilstedeligt 

tidspunkt at genoplive krigsånden fra 

Koreakrigen og den kolde krig netop nu, 

hvor forsoning er på vej mellem de to dele af 

Korea. Udenrigsminister Tillerson kom på 

mødet med grove trusler mod DDF Korea 

om yderligere straffesanktioner og endda 

militære angreb, hvis det ikke makker ret og 

kommer til forhandlingsbordet om en 

ensidig nordkoreansk afmontering af sit 

atom- og missilprogram.  
 

Dansk opbakning til USA’s trusler 

Tillerson’s trusler på udenrigsministermødet 

fik slåledes også pligttro tilslutning af den 

danske udenrigsminister Anders Samuelsen 

og de øvrige udenrigsministre. Dermed har 

den danske regering reelt gjort sig 

medansvarlig i forsøg på at snigløbe den 

endnu skrøbelige nye Nord-Syd brobygning 

og forsoning i Korea. Og ikke nok med det 

besluttede den danske regering i forbindelse 

med Vancouvermødet den 16. januar 2018 at 

udvide antallet af permanent stationerede 

danske stabsofficerer med to til overvågning 

af DDF Korea og deltagelse i USA’s 

krigsøvelser. Forsvarsminister Claus Hjort 

Frederiksen udtrykte i den forbindelse højst 

malplaceret ”tilfredshed med at dansk 

forsvar deltager i større øvelser i Sydkorea, 

der signalerer solidaritet og bidrager med 

værdifuld viden til de danske 

øvelsesdeltagere.”                               A.K.   

 



Besøg i Kaesong: 

KONG WANG KON’S 
MAUSOLEUM OG MUSEUM 

Af Johnny Mortensen 
 

 
Kong Wang Kon 

 

På en af vore ture på venskabsforeningens 

delegationsrejse i 2017 kom vi til 

demarkationslinjen mellem Nord og Syd i 

Korea, hvor vi så bl.a. de huse der blev brugt 

til forhandlingerne under Koreakrigen. I 

1953 blev der indgået en våbenhvileaftale, 

som stadig er gældende. En fredsaftale 

ligger klar, men USA vil stadig ikke 

underskrive den nu 65 år efter.  

     På vej tilbage mod Pyongyang besøgte vi 

og spiste frokost i Kaesong, men denne gang 

besøgte vi til min store glæde vi et museum, 

hvor bygningerne er 400 år gamle og har 

huset et universitet i næsten 1000 år. Flotte 

gamle kæmpe træer vokser i gården. Flere af 

bygningerne har udstillet ting fra den tid, 

hvor man byggede et mausoleum for Kong 

Wang Kon (år 877-943). Selve gravpladsen 

ligger i Haeson-ri, oppe bag universitetet. 

Det blev bygget i år 943 for første gang og 

rekonstrueret i 1994. Det ligger på en lille 

højderyg af Mansubjerget på en strækning af 

den større Songakbjergkæde. På den ene 

side af porten står et monument for det 

rekonstruerede mausoleum af 

grundlæggeren Kongen af Koryo Wang Kon 

med præsident Kim Il Sungs autograf 

indgraveret.  

     Kong Wang Kon var grundlæggeren af 

Koryo (der eksistere i årene 918-1392). Han 

var en magtfuld person i Kaesongområdet – 

det daværende Songak. Han opnåede en høj 

status i år 913, hvor han blev anset som 

Sijung – den højeste statslige stilling i den 

daværende Thaebong-stat (901-918). 
 

 
Kong Wang Kon’s gravplads i Kaesong 

 

I år 918 stod han i spidsen for et militærkup 

mod Kung Ye som var konge i Thaebong, 

og han grundlagde et nyt rige og kaldte det 

Koryo.  

    Det var en god oplevelse på rejsen. 

I 2013 blev Mausoleet Kong Wang Kon  

registreret på UNESCOs liste over verdens 

kulturarv. 
 

MØDE MED KOREANSKE 
AMBASSADEFOLK I KØBENHAVN 

 
Repræsentanter for DKP og Venskabsforeningen  

her med ambassadør Kang Yong Dok (i midten). 
 

3. oktober 2017 mødtes repræsentanter fra 

Venskabsforeningens bestyrelse med en 

delegation fra DDF Koreas ambassade fra 

Stockholm ledet af ambassadør Kang Yong 

Dok. Derudover deltog også to 

repræsentanter fra Danmarks 

Kommunistiske Parti. Mødet, hvis formål 

var udveksling af politiske synspunkter og 

solidaritet, foregik i god og uformel 

atmosfære. Ambassadøren redegjorde for 

situationen i Korea og fortalte om Koreas 

Arbejderpartis reaktioner på Trumps trusler 

om at udslette landet i sin tale i FN. 

Delegation inviterede DKP og 

Venskabsforeningen til at deltage i fejringen 

af DDF Koreas 70 årsdag i september måned 

i Pyongyang. Ligeledes blev relationerne 

mellem DKP og Koreas Arbejderparti 

genbekræftet ledsaget af gensidig vilje til 

styrkelse af disse.                     Morten Dam 



 

KIM JONG UN MØDER UDSENDING 
FRA SYDKOREAS PRÆSIDENT 
 

Efter succesfuld nordkoreansk deltagelse op 

til og under Vinter OL mødtes DDF Koreas 

leder Kim Jong Un 5.-6. marts 2018 med en 

delegation fra Sydkoreas præsident Moon 

Jae In i Pyongyang. Den sydkoreanske 

delegation var ledet af chefen for Sydkoreas 

sikkerhedstjeneste NIS Jong Ui Yong. 

      At nord-syd samarbejdet om afholdelse 

af Vinter OL ikke kun skulle henstå som en 

enkeltstående sportsbegivenhed, men 

tværtimod åbne mulighed for et Nord-Syd 

tøbrud i Korea og en genåbning af inter-

koreansk samarbejde og forsoning vidner 

udkommet af mødet om. 
 

NORD-SYD TOPMØDE I APRIL AFTALT  
Efter to dages forhandling i Pyongyang blev 

følgende 6-punktsaftale offentliggjort: 

1. Et Nord-Syd topmøde skal afholdes i 

Panmunjom på sydsiden i slutningen af 

april, og til det formål er en række 

forberedende arbejdsmøder aftalt.  

2. Nord og Syd har aftalt at etablere direkte 

telefonhotline mellem lederne af de to dele 

af Korea med det formål at mindske den 

militære spænding og have mulighed for 

tætte konsultationer. Det er aftalt, at den 

første telefonsamtale på den nye forbindelse 

skal finde sted før Nord-Syd topmødet. 

3. Nord gør det klart, at det har vilje til at 

samarbejde om total atomafrustning af den 

koreanske halvø. Nord gør det ligeledes 

klart, at hvis al militær trussel imod Nord 

ophører og republikkens sikkerhed kan 

garanteres eksisterer der ikke længere et 

grundlag for at besidde atomvåben. 

4. Nord udtrykker, at det er parat til en 

oprigtig dialog med USA for at diskutere 

emner som atomafrustning og normalisering 

af relationerne mellem DDF Korea og USA. 

5. Nord gør det klart, at så længe dialog 

finder sted vil det afholde sig fra yderligere 

atom- og missiltest. Nord bekræfter 

ligeledes, at det ikke vil anvende hverken 

konventionelle eller atomvåben imod Syd. 

6. For at fastholde det positive momentum 

skabt gennem Nord-Syd samarbejdet under 

Pyeongchang OL inviterer Nord Syd til at 

sende et taekwondo- og artistteam til 

optræden i Pyongyang.                         A.K.   
 

NORDKOREA-USA TOPMØDE PÅ VEJ 

 
DDF Korea udenrigsminister Ri Yong Ho ses her 

15. marts ankomme i Stockholm angiveligt for at 

forberede et DDF Korea-USA topmøde i Sverige.  
 

Efter besøg hos DDF Koreas leder Kim Jong 

Un rejste den højtstående delegation fra 

Sydkoreas præsident videre til Washington 

for at aflægge rapport i Det Hvide Hus. Efter 

dette besøg offentliggjorde den 

sydkoreanske delegationsleder overraskende 

den 9. marts, at præsident Trump havde 

accepteret formand Kim Jong Un’s 

invitation til et topmøde mellem de to ledere 

i løbet af maj måned. Nyheden om det 

kommende topmøde er historisk i særklasse, 

idet det er første gang nogen side lederne fra 

de to lande mødes. Topmødet vil finde sted 

efter det planlagte inter-koreanske topmøde i 

Sydkorea i april.  

     Den 15. marts ankom DDF Korea’s 

udenrigsminister Ri Yong Ho på besøg i 

Stockholm angiveligt for at undersøge 

mulighederne for afholdelse af det 

forestående nordkoreanske-amerikanske 

topmøde i Sverige.                                     A.K. 



TIL GUDSTJENESTE I DDF KOREA 

  
Fra en kristen kirke i Pyongyang. I de vestlige medier 

læser man, at religion er forbudt i DDF Korea og at eje 

en bibel kan give dødsstraf. Den svenske avis 

Proletären har i august 2017 mødt kristne og 

buddhister i Pyongyang og set noget helt andet. 

 

Af August Eliasson 
 

Fakta om religion i DDF Korea: 

DDF Korea’s forfatning forbyder at religion 

anvendes til landsskadelig virksomhed. 

I Pyongyang findes en katolsk, en ortodoks og 

to protestantiske kirker. Derudover findes en 

række buddhistiske templer og mindre kristne 

huskirker rundt i landet. 

Det største trossamfund er Chondoismen. 

Bevægelsen repræsenteres af Chondoistiske 

Chongupartiet i parlamentet, hvor partiet har 

22 ud af 687 pladser. Chondoistbevægelsen 

opstod som en revolutionær bondebevægelse i 

1800-tallet og blander koreansk shamanisme 

med andre religioner. Bevægelsen er også 

kendt for at stå bag det store folkelige oprør 

imod den japanske besættelsesmagt i 1919. 

 

DDF Korea er nok verdens mest 

dæmoniserede land. Der findes ikke noget 

land, som bliver gjort så skrækindjagende og 

på samme tid så latterligt. 

     Proletären mødte i sin artikelserie fra 

Korea en række mennesker fra mange sider af 

samfundslivet lige fra partirepræsentanter til 

præster. 

     I de vestlige medier skrives der mange 

myter om Nordkorea, som er lette at 

modbevise. Alle indbyggere er garanteret 

arbejde, bolig, sundhedsvæsen og uddannelse, 

men den evige krigstilstand har sat 

demokratiet på standby. Staten kræver 

fuldkommen loyalitet af borgerne for at værne 

om det man anser for at være det mest 

værdifulde – selvstændigheden.  

     Det nordkoreanske samfund har udviklet 

sig under en brutal historie med feudalisme, 

japansk besættelse og USA imperialismens 

krig, der ikke er afsluttet endnu. 

     Proletären’s udsendte talte med formanden 

for det katolske trossamfund Francesco Kim 

Chol Ung efter søndagsmessen i den katolske 

kirke i Pyongyang. Han siger: ”Katolicismen 

har en lang historie i vort land. Inden 

Koreakrigen fandtes der over 50 katolske 

kirker, men USA- imperialisterne 

sønderbombede dem alle. 

     Inde i kirken synger næsten alle med på 

salmerne, mens en ældre herre sidder og sover 

på kirkebænken. I de vestlige medier 

fremstilles kirkerne, som om det var kulisser, 

der fyldes op, når udenlandske turister 

kommer på besøg. Salmebøgerne er brugte, og 

vi ser ikke noget, som skulle tyde på, at det 

hele bare er en kulisse. 

     

RELIGION ER IKKE FORBUDT 
 Religion er ikke forbudt. ”Alle har ret til at 

tro, men ingen må tvinge nogen til sin 

religion,” forklarer Francesco Kim Chol Ung 

efter messen.  

     Så det er altså ikke forbudt at eje en bibel? 

”Nej, det er et af de spørgsmål, som 

udenlandske besøgende ofte stiller. De, som 

påstår det, ved ikke noget om vores system. 

Det gør ondt i vores hjerter, men også i 

pavens.” 

     Det katolske samfund i DDF Korea er ikke 

officielt underlagt paven i Rom og har ingen 

officielt udnævnt præst. Kontakterne til kirken 

i Sydkorea er øget de seneste år. I 2016 

besøgte en delegation bestående af 17 

sydkoreanske biskopper og præster 

Pyongyang og deltog i messer. 

     Efter søndagsmessen vi deltog i, 

bemærkede vi, at næsten ingen af deltagerne 

havde emblemer med de store ledere, som 

næsten alle uden for kirkerummet bærer. Vi 

spurgte Francesco Kim Chol Ung hvorfor? 

     ”Der er ingen særlig årsag til det, men når 

vi står overfor Gud, så tilbeder vi Gud og 

ingen andre. Derfor kan vi ikke have de 

emblemer på os. 



     Til gudstjenesten i den protestantiske kirke 

Bongsukirken i det nord vestlige hjørne af 

Pyongyang er der flere besøgende end i den 

katolske. Efter gudstjenesten beretter præsten 

Han Myong Guk om protestanternes spiring i 

1800 tallet. I Pyongyang fandtes 77 kirker og i 

det nordlige Korea var der omkring 100.000 

protestanter. 

     Under Koreakrigen blev alle kirkerne 

ødelagt under USA’s bombardementer og 

mange protestanter døde. 

      

DET ER FORBUDT AT BRUGE RELIGION TIL AT 
MODARBEJDE STATEN 
Protestantismen kom til landet gennem 

amerikanske præster. Han Myong Guk mener, 

at mange protestanter derfor tilbad USA mere 

end de bad til Gud. Men mange forlod kirken, 

da de oplevede, at USA også bombede 

kirkerne, og efter krigen var menigheden 

meget lille. Vi havde ingen kirker og måtte i 

stedet bede til Gud i vores hjem. Men i 1989 

blev kirken så bygget. 

     Nu findes der to protestantiske kirker i 

Pyongyang og omkring 500 små huskirker 

rundt om i republikken. Han Myong Guk 

vurderer, at der findes omkring 25.000 bibler i 

DDF Korea. Det har den koreanske kristne 

føderation i Sydkorea sørget med tilladelse fra 

de nordkoreanske myndigheder. 

     Både den katolske og den protestantiske 

kirke i DDF Korea slutter op om den 

socialistiske forfatning, som altså tillader 

religiøse handlinger. Derimod er det forbudt 

ifølge forfatningen, at anvende religionen til at 

modarbejde staten. Derfor er amerikanske 

missionærer blev arresteret og dømt til straf 

for at sprede bibler og for at missionere uden 

tilladelse. 

     Den største religiøse bevægelse i DDF 

Korea er Chondoismen-bevægelse. 

Bevægelsen siges at have tilslutning fra ca. 

13% af befolkningen, mens kun ca. 4% 

betragter sig som buddhister. Den kristne del 

af befolkningen udgør kun ca. 1,7% (mens 

80% af befolkningen skønnes at være ikke-

troende, red.).  

     Vi besøger Myohyangbjergene i Nord-

pyonganprovinsen, hvor det buddhistiske 

Pohyonsa-tempel findes. Templet passes af 

munke, men er for nogle år tilbage åbnet op 

for turister. Proletären mødte Jang Jong Ha, 

som er lærer og guide ved templet, og vi stiller 

spørgsmålet: ”Vi har hørt, at religion er 

forbudt i DDF Korea? Jang svarer: ”Nej, det 

passer ikke. Her i templet findes flere munke 

og jeg er også selv buddhist” 

     Vi fik en rundvisning i det gamle tempel, 

som er blevet genopbygget efter USA’s 

bombning. Her findes også gamle 

buddhistiske skrifter bevaret i en mindre 

museumsbygning. 

     ”Vores leder præsident Kim Il Sung sagde, 

at hvis vi ikke bevarer vore gamle bygninger, 

hvordan skal vi så kende vor historie?”, siger 

Jang. 

     I et af tempels bygninger traf vi Chong 

Byok, som fortæller, at der er 2000 

buddhistiske munke registret i hele DDF 

Korea. Han tror, at det er fordomme og 

propaganda, der er årsagen til, at udlandet tror 

at religion er forbudt. Men de, som kommer 

forbi her, bliver glade for det, som de får at se. 

Jeg håber, at I beretter sandheden om vort 

land.” 
 

Artiklen er sakset fra det svenske ugeblad 

Proletären’s hjemmeside den 18. august 2017 

og oversat og lettere forkortet af Korea 

Bulletins redaktion. 
 

 

RIGANGGO FRA DDF KOREA 
Metoden til at fremstille Riganggo – en af de 

mest berømte spiritusmærker i Korea – er 

blevet klassificeret som en del af DDF 

Koreas kulturarv. Riganggo er fremstillet af 

en blanding af destilleret spiritus og ingefær 

og de berømte pære fra Hwanghae 

provinserne. 

     Riganggo er en gullig klar spiritus med 

en frisk og attraktiv pære- og ingefærsmag, 

der i århundrede har været populær i især 

Hwanghae. 

     Nu til dags er fremstillingen af Riganggo 

udviklet og forfinet og beskyttet som 

nationens kulturarv. 
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40 ÅR I FRONTLINJEN FOR FRED 
OG GENFORENING I KOREA 
 

CILRECO’s 40-års jubilæum markeret 

med et solidaritetsmøde og en freds-

demonstration i Paris den 24. juni. Også 

Venskabsforeningen var repræsenteret. 
 

Af Henning Jakobsen 
 

Den 23.-24. juni 2017 blev der i anledning af 

Den Internationale Forbindelseskomité for 

Fred og Genforening i Korea, CILRECO’s, 

40 års-jubilæum afholdt møder i Paris. Først 

blev der  afholdt en konference på Sorbonne 

Universitetet med akademiske 

oplægsholdere, som satte fokus på en række 

specifikke temaer, dernæst om lørdagen 

afholdtes i nærtliggende mødelokaler et 

traditionelt solidaritetsmøde for fred og 

genforening i Korea. Afslutningsvis blev 

begivenheden markeret med en international 

fredsdemonstration foran Sorbonne 

Universitetet. 
 

Korea-konference 

Filosofiprofessor på Sorbonne, Jean Salem, 

bød velkommen til universitetet, hvor det 

ikke helt uden vanskeligheder var lykkedes 

at få arrangeret førstedagens møde. Jean 

Salem oplyste, at han ikke selv havde været i 

Nordkorea, men havde mødt nogle, som 

havde siddet fængslet i årtier i Sydkorea og 

dér været underkastet tortur. Salem 

gennemgik nogle hovedtræk af Koreas 

historie med fokus på de omgivende 

stormagters indblanding gennem tiderne og 

fastslog DDF Koreas ret til at vælge sin egen 

vej og forsvare den vej med de nødvendige 

midler.  

     Formiddagens program blev fortsat af 

Patrick Maurus, tidligere professor på 

INALCO (det franske Nationale Institut for 

Orientalske Sprog og Civilisationer), som 

har lavet en inter-koreansk ordbog. Patrick 

Maurus konstaterede, at koreanere i 

Sydkorea, Nordkorea og Kina jo er et og 

samme folk. Patrick Maurus vil arbejde for 

flere rejser og mere udveksling af forskellig 

art mellem nord og syd. Slutteligt gjorde 

 
Fra den internationale konferencen i Paris for 

venskabs- og solidaritetsforeninger. Her taler Henning 

Jakobsen på vegne af Venskabsforeningen Danmark-

DDF Korea. 
 

Patrick Maurus opmærksom på, at mange 

sydkoreanske virksomhedsledere er vældig 

sure over, at det nordkoreanske marked er 

overladt til Kina og Rusland.  

     Det næste oplæg med titlen ”DDF Korea 

– kunst og kulturarv” blev holdt af den 

studerende Bryan Sauvadet. Bryan Sauvadet 

har deltaget i forelæsninger på Kim Il Sung-

universitetet i Pyongyang.   

     Benoit Berthelier holdt efterfølgende 

oplæg om nordkoreansk litteratur og slog 

indledningsvis fast, at litteratur fra DDF 

Korea ikke bare er propaganda. Hans studie 

havde oprindeligt ikke et ideologisk 

udgangspunkt. Benoit Berthelier fortalte, at 

der i 1948 var der meget (kulturel) 

udveksling mellem de socialistiske lande. 

Også indflydelse fra den ”vestlige” 

socialisme i Østeuropa var at finde i 

koreansk litteratur.  

     Kolonialismen blev også afspejlet, 

ligesom der havde været et samarbejde 

mellem japanske og koreanske 

venstreorienterede forfattere under 

besættelsen. Det Japanske Kejserrige havde 

dog stoppet mange ytringer. Holdningen til 

litteratur var i udgangspunktet langt mere 

liberalt i nord, end det var i syd i årene efter 

besættelsen, og mange forfattere flyttede da 

også nordpå. Som et led af alfabetiseringen 

blev der efter besættelsen organiseret kultur- 

og litteratur-kredse på arbejdspladserne i 

DDF Korea. En tidligere minearbejder er 

fortsat en kendt forfatter i DDF Korea.  

     Den dag i dag er nordkoreanske 

studerende bedre til det kinesiske skriftsprog 

end de tilsvarende sydkoreanske studerende. 

Selvom den nordkoreanske litteratur i 



forbindelse med den koreanske 

”kulturrevolution” i 1967 fik mere retning, 

fandt Benoit Berthelier, at der fortsat er 

meget uspolerethed og ærlighed i den 

nordkoreanske litteratur. Den holder sig på 

jorden og beskriver ofte konkrete problemer 

i dagligdagen f.eks. i familier mellem mænd 

og kvinder – eller problemer på 

arbejdspladserne – og den er ærlig omkring 

at der findes løsninger på problemerne.  
 

Kampen mod Vestens ensrettede 

verdensbillede 
Endnu et oplæg blev holdt af Damien Jamet, 

professor i informatik på Lorraine 

Universitetet. Damien Jamet har været på 

besøg i DDF Korea p.g.a. sin interesse for 

videnskab i DDF Korea. Det havde dog 

været en svær opgave at få de franske 

myndigheders opbakning til projektet. 

Damien Jamet fortsatte dog ihærdigt med at 

forsøge at arrangere en ny rejse til oktober 

og også at få etableret kontakt mellem Kim 

Il Sung Universitetet og Sorbonne 

Universitetet; ikke mindst med det fokus, at 

DDF Korea er meget mere end politik; 

Damien Jamet er f.eks. meget optaget af 

pædagogikken i DDF Korea.  

     Derefter kom den tidligere dekan i jura, 

professor Robert Charvin til. Han talte om 

DDF Koreas geopolitik. Robert Charvin 

lagde vægt på den store forskel på de franske 

myndigheders og mediers behandling af 

DDF Korea og Sydkorea.  

     Robert Charvin er blevet skældt massivt 

ud i de franske medier for sit tætte forhold til 

DDF Korea, men DDF Korea er et anerkendt 

medlemsland i FN og burde behandles 

sådan, alt imens at Sydkorea, hvor folket 

slap af med den forhadte præsident Pak i 

marts 2017, hele vejen igennem har fået stor 

støtte til sin samhandel med Frankrig.  

     Robert Charvin nævnte endvidere den 

udbredte, hykleriske kritik af DDF Koreas 

A-våben. En kritik som ikke tilsvarende 

rettes mod atommagten Israel.  

     Robert Charvin fremhævede en række 

grunde til, at DDF Korea ikke bare lige 

overgiver sig trods modstand og 

vanskeligheder: DDF Korea stoler på sine 

egne kræfter; det er en del af landets 

ideologiske grundlag. DDF Korea fastholder 

derfor sit krav om selvbestemmelse i fuld 

overensstemmelse med FN’s charter.  

     Der opnås også store resultater i DDF 

Korea. Pyongyang er i synlig forandring, og 

generelt har DDF Korea en vækstrate på 7½ 

procent. Sandheden er, ifølge Robert 

Charvin, at DDF Korea ikke truer nogen, 

men irriterer imperialismen. Heldigvis er en 

multipolær verden undervejs, fandt han.  
 

Grænseoverskridende dialog 
Adjunkt i jura, Henri Jozefowicz, talte 

herefter om ligheder og forskelle mellem 

Juche-ideen og gaullismen. Indledningsvis 

fastslog han, at han ville tale om forskelle 

mellem ideerne, ikke om forskelle i praksis. 

En afgørende forskel er, ifølge Henri 

Jozefowicz, at gaullismen kun var forbundet 

med De Gaulle, mens Juche-ideen er 

levende også efter Kim Il Sungs død. 

Gaullismen er aldrig blevet en ideologi. Men 

der er også ligheder. Eksempelvis har begge 

ledere pointeret nødvendigheden af 

nationens uafhængighed af supermagter og 

autonomi i det hele taget. Begge var ledere 

af deres landes respektive 

modstandsbevægelser og begge ledere 

formåede efterfølgende at holde deres 

internationale allierede fra 

modstandskampen på nogen afstand, mente 

Henri Jozefowicz.  

     De Gaulle talte under besættelsen fra 

London om menneskets rolle i historien, et 

tema (den subjektive faktor – HJ), som også 

Juche-idéen lægger kraftig vægt på med 

understregningen af, at mennesket er 

verdens herre.  

     Det sidste oplæg på konference blev 

afholdt af lærerne Francois Lo Jacomono og 

Nathalie Kesler med temaet ”esperanto i 

Korea”. De to lærere udgør en del af en 

esperanto-arbejdsgruppe i den Fransk-

Koreanske Venskabsforening. Der blev 

engageret berettet om esperantoens historie i 

Korea, og de fremhævede esperantoens 

idealer om fred, neutralitet og retfærdighed. 

Ligesom andre potentielt progressive ideer 

havde den japanske besættelsesmagt slået 



hårdt ned på det og opløst esperanto-

organisationerne i 1935. De blev så genfødt i 

1951 i Nordkorea og i 1958 i Sydkorea.  
 

Solidaritetsmødet for fred og genforening 

i Korea 
Dagen efter bød Benoit Quennedey, formand 

for den Fransk-Koreanske Venskabs-

forening, AAFC, velkommen til det 

internationale solidaritetsmøde for fred og 

genforening i Korea. Guy Dupré, 

generalsekretær i CILRECO (og 

ærespræsident for AAFC), holdt dagens 

første oplæg på vegne af CILRECO i 

anledning af denne organisations 40-års 

jubilæum. Guy Dupré fortalte om forløbet i 

1977, som førte til stiftelsen af CILRECO på 

et møde i Algier 25.-26. juni 1977 efter at 

fundamentet var blevet skabt på en 

verdenskonference for uafhængig og fredelig 

genforening i Korea. Den blev afholdt i 

Bruxelles den 21.-22. februar 1977 med 

deltagelse af 170 delegerede fra 68 lande 

samt betydningsfulde internationale 

organisationer som WPC – 

Verdensfredsrådet - og WFTU – 

Verdensføderationen af Fagforbund. (Også 

den danske venskabsforenings daværende 

formand Christen Amby var med her, red.). 

CILRECO har igennem de forgangne 40 år 

spillet en rolle i koordineringen af den 

internationale solidaritet med den koreanske 

sag – på vejen mod fred og genforening.  

     Guy Dupré takkede en række 

personligheder, som har spillet en rolle i 

CILRECO’s arbejde, herunder 

franskmændene André Aubry og Robert 

Charvin, men også internationale 

personligheder som de tidligere statsledere 

Portugals Francisco da Costa Gomes og 

Maltas Dom Mintoff har taget del i 

CILRECO’s arbejde gennem årene, ligesom 

uvurderlig støtte er modtaget fra en række 

andre personligheder, herunder Fidel Castro 

fra Cuba.  

     Guy Dupré fremhævede behovet for en 

fredsaftale til erstatning for våbenhvile-

aftalen fra 1953, pegede på krigstruslen, ikke 

mindst fra de USA-ledede militærøvelser i  

 

 
Konferencedeltagerne deltager i Korea-demonstration i 

Paris. Nr. 2 fra venstre er Venskabsforeningen 

Danmark – DDF Koreas repræsentant Henning 

Jakobsen. 
 

Korea, og på at dialog er vejen frem. Det er  

militære eventyr eller sanktioner og blokade- 
 

politik ikke, men er kun til skade for 

befolkningen.  

    På den internationale scene har DDF 

Korea også fordømt den amerikanske 

Trump-administrations egoisme p.g.a. 

USA’s tilbagetrækning fra klimaaftalen i 

Paris.  

     Det næste oplæg blev holdt af Ryu 

Kyong Il fra den koreanske komité for 

kulturelle forbindelser med udlandet. Ryu 

Kyong Il takkede de franske værter. Ryu 

Kyong Il udtrykte anerkendelse af det store 

arbejde, som CILRECO har stået for i 40 år i 

kampen for fred og genforening – og fandt 

Trump-administrationens prioriteringer i 

Korea-spørgsmålet latterlige. Dialog synes 

at være sidste udvej for Trump og ikke den 

første.  

     Ryu Kyong Il fremhævede tværtimod 

formand Kim Jong Un’s opfordring til at 

imødegå krigsfaren i Korea og styrke Nord-

Syd-dialogen. 
 

Erfaringer fra Korea-solidaritetsarbejdet 

     Resten af mødet foregik som en 

udveksling af erfaringer gennem oplæg fra 

de enkelte delegationer (primært 

venskabsorganisationer). Først talte Benoit 

Quennedey, formand for den Fransk-

Koreanske Venskabsforening, AAFC, som 

fortalte om den generelle tilsværtning af 

DDF Korea. Det er nødvendigt at oplyse om 

DDF Koreas synspunkter uden kritikløst at 



gentage dem, fandt han. AAFC bruger 

mange kræfter på at pleje akademiske 

kontakter, men har også kontakt til det 

franske udenrigsministerium.  

     AAFC styrker sit arbejde gennem 

oprettelse af regionale grupper samt 

dannelse af foreløbig to tema-

arbejdsgrupper, den ene for unge og 

studerende, den anden har arrangeret en 

rejse for esperantister til DDF Korea. AAFC 

forsøger også at holde kontakt til 

sydkoreanske progressive kræfter, hvoraf 

mange er i eksil, bl.a. i Frankrig.  

     Den næste taler var denne artikels 

forfatter, der på vegne af 

Venskabsforeningen Danmark – DDF Korea 

ikke mindst fremhævede kampen mod 

misinformation – fake news – som en central 

arbejdsopgave. Dernæst talte Juha Kieksi, 

generalsekretær for den Finsk-Koreanske 

Venskabsforening. Juha Kieksi pointerede, 

at DDF Korea har bevist, at et alternativ til 

kapitalismen er muligt. Vi kan lære meget af 

den koreanske kamp for uafhængighed, 

fandt Juha Kieksi. Den Finsk-Koreanske 

Venskabsforening bruger mange kræfter på 

at udgive materiale på finsk, herunder sit 

eget blad og en hjemmeside. Men på 

internettet er hurtig information vigtig. Det 

hjælper ikke at udkomme med det rigtige 

svar 2-3 dage efter diskussionen har været 

der. Også sociale medier overvejes som et 

fremtidigt værktøj.  

     Den næste taler var Jean Lavalasse fra 

Haiti. Også Jean Lavalasse pegede på faren 

fra den massive propaganda mod DDF 

Korea, der søger at retfærdiggøre en 

kommende angrebskrig. I Haiti fremhævede 

Jean Lavalasse deres arbejde med at 

arrangere offentlige møder samt arbejdet 

med at opbygge et fransksproget bibliotek 

om Korea.  

     Efterfølgende talte Irina Malenko fra 

Irland. Også i Irland er spørgsmålet om 

information centralt i arbejdet. Men Irina 

Malenko vurderede, at hvor mange tidligere 

gjorde grin med DDF Korea, er der i dag 

mange, som udtrykker beundring for DDF 

Koreas kamp for uafhængighed. 
 

Til kamp mod fake news   
      Fra den Polsk-Koreanske Forening talte 

Zbigniew Saganski. Polsk solidaritet med 

DDF Korea har dybe rødder. Under 

Koreakrigen modtog Polen 1200 

forældreløse koreanske børn og myndig-

hederne tog sig af dem. Flere af dem 

underviser i dag i koreansk i Polen. Da den 

Polsk-Koreanske Forening blev stiftet i 1985 

var det også med fuld støtte fra den 

daværende polske regering. Det har 

selvfølgelig ændret sig meget, men 

foreningen er fortsat aktiv og arbejder blandt 

andet for at styrke forbindelserne med det 

koreanske folk.  

     Ella Rule fra Storbritannien fortalte om 

den geopolitiske situation med et 

imperialistisk Europa i krise og USA, der 

stadig er den stærkeste imperialistiske kraft. 

Her fandt Ella Rule, at DDF Korea, Rusland 

og Kina er de største forhindringer for 

imperialismen, og at DDF Korea samtidig er 

et symbol på, at man med succes kan 

fastholde planøkonomi.   

     Martin Lötscher fra den Schweizisk-

Koreanske Komité fremhævede Kim Il 

Sungs og Kim Jong ils rolle i kampen for et 

uafhængigt og genforenet Korea. Den 

Schweizisk-Koreanske Komité fejrer alle de 

store koreanske mærkedage og forsøger at 

komme i kontakt med offentligheden 

gennem bl.a. deltagelse i 1. maj-møder og 

gennem diskussioner om Korea.  

     Fra Chad holdt Djimadoum Ley-

Ngardiagal fra partiet ACTUS/prpe (Action 

Tchadienne pour l’Unité et le Socialisme / 

Parti Révolutionnaire Populaire et 

Écologique) oplæg. Djimadoum Ley-

Ngardiagal fandt, at DDF Korea har ret til at 

styrke sit selvforsvar og bevare sin 

uafhængighed. En ny konflikt i Korea vil 

udløse en verdenskrig, mente Djimadoum 

Ley-Ngardiagal, som også har den opfattelse 

at tragedierne i Irak og Libyen er opstået 

p.g.a. pessimisme og afvæbning. Derfor 

støtter det chadiske parti alle fredsinitiativer 

i Korea.  

     Den næstsidste taler var Velina Minkoff 

fra Bulgarien. Bulgarien modtog, ligesom 



Polen, mange forældreløse koreanske børn 

under Koreakrigen. I 1995 blev der i Sofia 

grundlagt et Kim Il Sung-bibliotek med 

værker af Kim Il Sung og Kim Jong Il 

foruden koreanske kunstværker i samarbejde 

med den bulgarsk-koreanske venskabs-

forening. Den bulgarsk-koreanske venskabs-

forening samarbejder med DDF Koreas 

ambassade i Sofia om afholdelse af 

venskabsmøder og markering af koreanske 

mærkedage.  

     Slutteligt fremlagde Patrick Kuentzmann, 

generalsekretær i AAFC, forslaget til 

sluterklæring fra mødet, der bl.a. blæser til 

kamp mod ”fake news” og opfordrer til øget 

samarbejde om de fælles mål om dialog, fred 

og genforening i Korea. Forslaget blev 

vedtaget med få og små ændringer.  

     Efter mødet deltog mange af 

mødedeltagerne i den internationale demon- 

stration for fred i Korea, som blev afholdt 

foran Sorbonne Universitetet. 
 

FULDSTÆNDIG LIGESTILLING OG 
GENSIDIG RESPEKT 
 

"Princippet om uafhængighed i politik kræver 

fuldstændig ligestilling og gensidig respekt 

blandt nationerne. Det modsætter sig både 

undertvingelse af andre og det at blive 

undertvunget af andre. En nation, der 

undertvinger andre, kan aldrig selv blive fri". 

(Kim Il Sung, Udvalgte Værker, eng. udg., bind 

VI, s. 259). 
 

"I verden er der store og små lande og partier 

med en lang eller kort kamphistorie. Ikke desto 

mindre er alle partierne fuldstændig uafhængige 

og ligestillede og samarbejder på denne basis 

nært med hinanden. Hvert parti gennemfører 

dets revolution og kampe under dets eget lands 

specielle forhold og betingelser; ved at gøre det 

beriger det således erfaringerne fra en 

international revolutionær bevægelse og 

bidrager til dens yderligere videreførelse. Juche-

ideen er i overensstemmelse med den 

kommunistiske bevægelsens princip og stammer 

direkte derfra."  

 

(Kim Il Sung, Udvalgte Værker, 2. eng. udg., 

bind IV, s. 229). 

PARIS-SLUTERKLÆRINGENS 
8 INDSATSOMRÅDER: 
 

Den afsluttede erklæring vedtaget på 

solidaritetsmødet den 24. juni 2017 

indeholdt 8 punkter, som deltagerne 

forpligtede sig til at arbejde for: 

 

     1. At støtte kravet om betingelsesløs 

tilbagetrækning af alle udenlandske soldater 

fra Korea. 

     2. At støtte kravet om fjernelse af alle 

former for embargo og sanktioner over for 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea. 

     3. At arbejde for at opnå større 

opmærksomhed hos offentligheden i vore 

respektive lande for støtte til implementering 

af de vedtagne Nord-Syd Fællesaftaler og 

støtte til dialog mellem Nord- og Sydkorea. 

     4. At arbejde for etablering af et 

afbalanceret forhold mellem både Nord og 

Syd og alle verdens lande – herunder 

etablering af fulde diplomatiske forbindelser 

med DDF Korea med lande, der endnu har 

gjort dette. 

     5. At arbejde for med alle til rådighed 

stående midler og med respekt for hvert 

folks suverænitet at gøre den offentlige 

opinion opmærksom på den farlige 

udvikling i Korea – især anstiftet af 

stormagter.  

     6. At kæmpe imod mainstreammediernes 

forfalskede fremstillinger af situationen på 

den koreanske halvø – herunder spredning af 

”fake news.” 

     7. At styrke samarbejdet mellem vore 

respektive foreninger – herunder med 

respekt for hver organisations lokale forhold 

at organisere fælles aktioner med det fælles 

mål om at fremme inter-koreansk dialog og 

fred i Korea. 

     8. Udvikle de bedste måder hurtigt og 

informativt at udveksle vores foreningers 

gode erfaringer, men også de vanskeligheder 

vi støder på i vores arbejde.  

 
 
 



Venskabsforeningens læserbrev i Arbejderen 

som svar på lederartikel i samme avis: 

NORDKOREA ER IKKE 

GÅET I USA’S FÆLDE 
I Arbejderens lederartikel den 6. september 

2017 fremføres en række påstande om 

Nordkorea. Blandt andet påstås det, at 

Nordkorea med sin atombevæbning er gået i 

en fælde, der giver USA en god 

undskyldning for dets militære opmarch i 

regionen.  
 

 
Med stationering af atombevæbnede Honest 

John-missiler begyndte USA atom-

oprustning i Sydkorea allerede i 1959.  
 

     USA har siden 1959 stationeret 

atomvåben i Sydkorea og på dets 

flådefartøjer omkring Koreahalvøen i klar 

strid med Våbenhvileaftalen fra 

Koreakrigen. Og som følge heraf har 

Nordkorea ikke ligget på den lade side, men 

i over 50 år kørt nationale og internationale 

massive politiske kampagner for fjernelse af 

USA’s atomvåben i Korea.  

     Siden begyndelsen af 1990’erne har de 

militære trusler fra USA imod Nordkorea 

været stadigt mere massive med omfattende 

tilbagevendende atombevæbnede USA-

ledede flåde- og krigsøvelser med 

hundredetusindvis af soldater. Øvelser i et 

omfang svarende til mobilisering til en rigtig 

invasionskrig vendt imod Nordkorea. Det 

mest avancerede militære isenkram, som 

USA overhovedet kan diske op med, 

befinder sig i dag i Sydkorea.  

     Set i det lys er der ingen tvivl om at 

Nordkorea føler sig stærkt truet med verdens 

stærkeste militærmagt massivt tilstede på 

koreansk jord lige uden for gadedøren. Med 

erfaringerne fra Afghanistan, Irak og Libyen 

m.fl. har Nordkorea kun kunnet konstatere, 

at USA og dets imperialistiske allierede 

åbenbart har tiltaget sig en særlig ret til at 

bombe og angribe andre lande og foretage 

blodige regimeskift for at udvide 

imperialismens domæne.  Derfor har 

Nordkorea ikke haft andre valg end at 

anskaffe sig et tilstrækkeligt afskrækkende 

forsvar, der kan modstå pres og trusler fra 

USA og dets imperialistiske allierede.  

     Så det med fælden er vi ikke enige i. Det 

er ganske vist rigtigt, at USA bruger 

Nordkorea som påskud for deres massive 

militære opmarch i regionen. Men det er 

ikke Nordkoreas skyld. Hvis Nordkorea slet 

ikke fandtes, ville USA have været nødt til 

at ”opfinde” et andet ”Nordkorea” for at 

have et påskud til at forfølge deres 

strategiske mål og interesser. Sådanne 

påskud har USA i dag allerede mange af 

kloden rundt. 

     Men når vi taler om fælder udlagt af 

imperialismen, så er verden jo fuld af dem. 

Et eksempel herpå er, at imperialismen i 

årtier gennem de vestlige massemedier og 

med anti-kommunismen som drivmiddel 

massivt har dæmoniseret og skabt fjende- og 

vrangbilleder af det land og folk, der meget 

udsat står i forreste front i den anti-

imperialistiske kamp, hvorefter flere af 

landets tidligere allierede falder i 

imperialismens fælde og begynder at slå 

hånden af det dæmoniserede land, som det 

nu ikke længere er en ”sællert” at være ven 

med. Det kender vi også herhjemme fra.  
Bestyrelsen 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea 

Den 15. september 2017 

 

Den fulde tekst af bestyrelsens besvarelse på 

Arbejderens lederartikel er på 4 sider. Den kan 

læses på hjemmesiden www.dk-korea.dk 



Læserbrev: 

UDEN SPARTA INTET ATHEN 
Man kan lære meget af grækerne og det vil 

jeg vende tilbage til.  

     Jeg har med stor interesse læst 

lederartiklen ”Nordkorea går i USA’s fælde” 

og de to efterfølgende indlæg ”Nordkorea er 

ikke gået i USA’s fælde” og ”Om solidaritet 

med Nordkorea”. Sidstnævnte fik mig lokket 

til tasterne. Jeg mener nemlig, som 

kommunist, anti-imperialist og 

fredstilhænger, at solidaritet med Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea er helt 

nødvendig.  
 

Hvilken solidaritet? 
Her er det positivt at f.eks. Cuba og DDF 

Korea ikke slår hånden af hinanden uanset 

deres forskellige facon. Her gælder stadig de 

vise ord, der kunne læses i forskriftet til 

DKP’s hedengangne 1976-program: ”De 

kommunistiske partier har draget den 

slutning, at hvert lands arbejderklasse og 

øvrige demokratiske befolkning må finde sin 

egen vej til socialismen. Man kopierer ikke 

nogen model fra et andet land, uanset at 

overvindelsen af klasseforskellene alle 

vegne frembyder visse fælles træk.” Enhed i 

kampen mod imperialisme og krig er i dag 

det, der kan samle på tværs af grænserne i et 

fælles opgør det undertrykkende 

amerikanske hegemoni.  

Hvilken trussel? 
Men hvem truer i dag verdens befolkninger 

med (atom)krig og ødelæggelse? For ikke at 

begive os ud i hypotetisk/kontrafaktisk 

historieskrivning, så lad os kigge på fakta: 

     At USA er det eneste land, der gentagne 

gange har anvendt atomvåben mod en 

Civilbefolkning i krig, senest mod den 

japanske by, Nagasaki, i 1945. At kort tid 

efter 2. Verdenskrig udviklede 

Sovjetunionen også atomvåben og siden da 

har atomvåben ikke været anvendt i krig. 

     Fakta er desværre også, at verdens 

atommagter i dag tæller både Pakistan og 

Israel, hvor religiøse fundamentalister tæt på 

magten begge steder gladeligt er helt klar til 

et nyt Masada. Derimod lod både Irak og 

Libyen sig lokke og true til at afmontere 

deres programmer for udvikling af 

masseødelæggelsesvåben, hvorefter de blev 

angrebet, ødelagt og sønderdelt af USA- og 

EU-imperialismen og deres lokale lakajer.  

 

Enhed i kampen mod imperialismen 

Mange kan nok være fælles om at glæde sig 

over, at hverken DDF Korea eller Cuba, 

uanset de forskellige veje, de har valgt, ikke 

er blevet rendt over ende af imperialismen. 

Skal vi lære af historien, kommer grækerne 

ind i billedet. For uanset hvor mange pæne 

ord, f.eks. demokrati, som vi har lånt fra 

antikke græske bystater, er den vigtigste 

lære herfra, at uden sammenhold mod 

datidens supermagter, stoppede festen 

hurtigt. I det øjeblik de græske bystater lod 

sig lokke til at modarbejde hinanden, gik den 

græske civilisation sin undergang i møde. 

Uden Sparta - intet Athen, må man 

konkludere. 
 

Af Henning Jakobsen, medlem af DKP og 

Venskabsforeningen Danmark – DDF Korea 
 

JØRGEN MELSKENS ER DØD 

 
Jørgen Melskens 1943-2018. 

 

Jørgen Melskens døde den 16. februar 2018 

74 år gammel efter længere tids sygdom. 

Jørgen var en meget sammensat mand. Han 

var både skuespiller og filmmand og 

tusindkunstner. Han havde et kæmpe 

netværk – ikke kun på venstrefløjen – men i 

mange kredse. Blandt en masse andre 

foreninger var han også aktivt medlem af 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea i 

flere år. Han nåede at besøge DDF Korea tre 

gange, hvor han lavede en dokumentarfilm, 

som vil blive vist på medlemsmøde i 

venskabsforeningen i april.                       

                                          Anders Kristensen 



A-BOMBENS DIALEKTIK 
I VOR TID 

 
Af Ellen Brun 

 

Lande, der udsættes for 

atomafpresning, kan enten opgive 

deres suverænitet og risikere 

regimeskift eller kan søge at udvikle 

tilsvarende våbensystemer og forsvare 

deres selvstændighed.  
 

Bekymringer omkring en stor (nuklear) 

konflikt i Nordøstasien er naturligvis 

berettiget. Imidlertid synes verdens 

folkeopinion og aktiemarkederne ikke at være 

alarmeret! Dette til trods for at et amerikansk 

angreb på Nordkorea ville indebære sjældent 

set konsekvenser for alle lande i regionen, 

inklusive USA. 

     I deres absolutte forestilling om krig og 

fred har pacifister og humanister tendens til at 

overse årsag og sammenhæng. 

Siden USA's atomangreb (på civile mål!) i 

Japan er bomben blevet en del af et begrænset 

antal nationers militære arsenal. Denne 

konstatering kan beklages eller bifaldes, men 

er symptomatisk for den uperfekte verden vi 

lever i! 

     Besiddelsen af atomvåben muliggør 

forskellige strategier. Det kan bruges som del 

af en aggressiv politik overfor en modstander 

uden samme slags våben. Lande, der udsættes 

for atomafpresning, kan enten opgive deres 

suverænitet og risikere regimeskift eller kan 

søge at udvikle tilsvarende våbensystemer og 

forsvare deres selvstændighed. Denne 

afskrækkelsesstrategi (”deterrence”) bygger på 

en nationalistisk eller socialistisk rationalitet. 
 

Atomvåben som afpresning 

Den første samfundsformation der blev 

udfordret af USA’s atommonopol var 

Sovjetunionen. Stalin blev klar over at 

bombningerne af Hiroshima og Nagasaki var 

en afpresningsmanøvre rettet imod USSR. 

Burde Sovjetunionen have accepteret det 

amerikanske hegemoni er et politisk 

spørgsmål, der burde tages med i diskussionen 

om atomar strategi. 

     Ikke alene USSR, men også Frankrig og 

Storbritannien anskaffede sig atombomber. 

Hvad angik Folkerepublikken Kina, blev 

Nikita Khrusjtjovs forsøg på sameksistens-

politik med USA i Beijing betragtet som et 

forsøg på at danne et ”duopol”. Løfte om 

russisk hjælp til Kinas atomprogram blev 

skrottet. 

     Isoleret og uden beskyttelse overfor den 

amerikanske imperialismes aggressivitet 

overfor Kina lancerede Mao parolen om 

atombomben som ”en papirtiger”. Samtidig 

var kinesiske videnskabsmænd i færd med at 

udvikle en atombombe. 

     I deres absolutte forestilling om krig og 

fred har pacifister og humanister tendens til at 

overse årsag og sammenhæng. Det skal ikke 

glemmes, at det var truslen om en atomkrig 

under Cuba-krisen, der fik præsident John F. 

Kennedy til at acceptere Fidel Castros styre. 

Ligeledes var det Kinas anskaffelse af 

atombomben, der bidrog til USA’s accept af et 

nederlag i Vietnam. 

     Når man husker Vestens hysteri, da 

Rusland under Stalin fik atombomben eller 

Mao-Kinas opnåelse af atomvåben, synes den 

nuværende kampagne imod Nordkoreas 

bestræbelser for at opnå garanti for landets 

selvstændighed og regimets overlevelse ved 

udviklingen af et nukleart arsenal, 

malplaceret. 
 

Israels truede med atomvåben 

I Vestasien (Mellemøsten) blev det hurtigt 

klart for Israel, at en atombombe ville kunne 

holde de arabiske lande i skak. I et interview 

med en kommentator, udtalte den daværende 

statsminister Golda Meir, at den zionistiske 

stat var parat til at destruere hele verden med 

atomvåben, hvis Israel blev truet med et 

militært nederlag. 

     Denne fortolkning blev bekræftet af den 

israelske atomtekniker Mordechai Vanunu, 

der fortalte en britisk avis i 1986, at Israel 

havde udviklet et hemmeligt atomprogram 



under det bibliske navn ”Samson Option”, 

hvis formål var at kunne besejre de omgivende 

lande og dominere regionen. 

     I den vestlige hetz imod Nordkorea 

glemmes spørgsmålet: Hvad ønsker landets 

ledelse? I Pyongyang har ledelsen kunnet 

iagttage, at adskillige lande blev angrebet, 

efter at de havde opgivet at udvikle et 

atomforsvar! 

     I strid med folkeretten truede præsident 

Trump i FN Nordkorea, Iran, Venezuela, og 

Cuba med krig, økonomiske sanktioner, og 

regimeskift. Hvordan mindre lande skal 

modstå USA’s strategi, står på dagsordenen i 

Nordøstasien! 
 

Artiklen er sakset fra Dagbladet Arbejderen 

den 6. oktober 2017. Ellen Brun er 

Dr.Scient.Soc. og fast blogger i Arbejderen 

 

Læserbrev: 

EVA FLYVHOLM OG DE 

”VANVITTIGE” 
I Rød Grøn nr. 95 fortæller Eva Flyvholm 

om sit besøg i FN bygningen, hvor Eva 

overværede Trump’s bandbulle over 

Nordkorea!  

     Eva understreger det vigtige i FN’s rolle 

som mægler for nedrustning i verden og 

nævner at Danmark ikke er villig til at 

underskrive en FN resolution imod 

atomvåben, men hvorfor nævner Eva 

Flyvholm ikke at Nordkorea faktisk 

underskrev denne aftale ved samme 

lejlighed? 

     Hverken Eva eller ’den borgerlige danske 

presse’ omtaler Rusland’s, Kina’s og 

Nordkorea’s fælles forslag om nedlukning af 

det Nordkoreanske atomprogram, hvis USA 

og Sydkorea stopper sine militærøvelser ud 

for Nordkoreas kyst! Dette fælles forslag er 

fremsat flere gang, senest i foråret 2017 på 

kinesisk initiativ. Alle gange er dette forslag 

blevet afvist af USA. 

     Libyen og Irak havde som bekendt ikke 

’masseødelæggelsesvåben’ og kunne ikke 

modstå amerikansk aggression. Kan vi 

fortænke Nordkorea i at sammenligne 

landets fremtidsmuligheder med Libyen og 

Irak, når vi i dag kan se hvor ødelagte disse 

lande er? 

     Forsvarsakademiet udtaler d. 7/11 2017 

at Trump bevidst overdriver truslen fra 

Nordkorea, da Nordkorea med størst 

sandsynlighed ikke er i stand til af true lande 

i regionen eller USA, for at sikre opbakning 

til tiltag mod Nordkorea fx oprustning af 

Japan og for at fremme forståelse for Japans 

ønske om at ændre deres grundlov, så Japan 

kan få et militær med angrebsret udenfor 

landets grænser. 

     Hvad er Enhedslistens rolle i forhold til 

Nordkorea? Er det at være fuldt orienteret og 

oplysende, eller skal vi bare følge den 

borgerlige talestrøm, der fastholder og 

uddyber en stigmatisering af Nordkorea? 

     Efter min menig skal vi ikke gøre andre 

personer / folk så vanvittige at de fratages 

ethvert argument for deres egen eksistens, 

derved banes vejen til at retfærdiggøre et 

angreb / likvidering af personer eller hele 

stater! 

Per Kristensen 
 

OM JUCHE IDEEN 
Hvad er Juche-ideen? 

Juche ideen er kort fortalt en ideologi, der 

går ud på, at folket er herre over revolution 

og landets opbygning, og det har styrken til 

at mestre denne. Med andre ord, det er en 

ideologi om, at mennesket er herre sin egen 

skæbne og har magt til at træffe beslutninger 

om sin egen fremtid. 

Hvad er udgangspunktet for Juche-ideen? 
Et af udgangspunkterne for ideen er, at 

revolutionens herre er de folkelige masser og 

revolutionen kun kan udføres vellykket, hvis 

folket er uddannet, velorganiseret og 

mobiliseret. Et andet udgangspunkt er, at 

revolutionen ikke skal udføres efter andres 

godkendelse eller direktiver, men alene i 

overensstemmelse med ens egen selvtillid og  

ansvar, og at alle udfordringer i revolutionen 

skal løses på en uafhængig og kreativ måde. 

Fra: Juche Idea: Answers to Hundred 

Questions. Foreign Languages Publishing 

House, Pyongyang 2012. 



SPORTSNYT FRA DDF KOREA 
 

DE OLYMPISKE VINTERLEGE – EN FREDS-
PRIS VÆRDIG 
Forud for de Olympiske Vinterlege, som 

foregik fra den 9.-25. februar 2018 i 

Pyeongchang i Sydkorea var der stor 

spænding om DDF Koreas mulige 

deltagelse. Godt nok er DDF Korea 

sædvanligvis ikke blandt de mest vindende 

sportsnationer til Vinter-OL. Man har i alt to 

medaljer fra Vinterlegene i 1964 og 1992. 

Begge i hurtigløb på skøjter. Til 

sammenligning har DDF Korea vundet 54 

medaljer gennem årene ved Sommer-OL. To 

nordkoreanske kunstskøjteløbere levede dog 

allerede i september 2017 op til de vinter 

olympiske kvalifikationskrav.  

     Den anspændte politiske situation på 

Koreahalvøen efter USA’s 

dommedagstrusler syntes til at begynde med 

at ødelægge den olympiske ånd. Således 

udtalte Sydkoreas præsident Moon i juni 

2017, at DDF Koreas mulige deltagelse vil 

”bidrage til de olympiske værdier, som 

handler om at bringe verden sammen og 

fremme verdensfreden”. Men på den anden 

side var det svært dengang at forestille sig, 

at DDF Korea skulle kunne deltage i et 

Vinter-OL i Sydkorea, mens der omtrent 

samme sted foregår storstilede amerikansk-

ledede krigsøvelser, kendt som Foal Eagle 

og Key Resolve, der normalt foregår fra 

februar til april, og som er vendt mod netop 

DDF Korea.  

     Men hvor der er vilje, er der en vej. I 

formand Kim Jong Uns nytårstale blev de 

Olympiske Vinterlege i 2018 nævnt som en 

stor national begivenhed, som man gerne vil 

sende et hold til. Resultatet blev i sidste 

ende, at den amerikansk-ledede krigsøvelse, 

Foal Eagle/Key Resolve blev udskudt, og 

det blev aftalt, at DDF Korea sendte – ikke 

kun de kvalificerede kunstskøjteløbere – 

men hele 22 atleter. Heraf 12 kvindelige 

ishockey-spillere, som sammen med spillere 

fra Sydkorea udgjorde et fælles koreansk 

ishockeylandshold. Også et orkester og  

 

 
Fælles koreansk kvinde ishockeyteam til Vinter 

OL. 

 

heppekor fra DFF Korea var at finde i 

Sydkorea under Vinter-OL.  

     Det amerikanske medlem af den 

Internationale Olympiske Komité, den 

tidligere olympiske guldmedaljevinder i 

ishockey, Angela Ruggiero, udtrykte, at det 

fælles koreanske ishockeylandshold havde 

gjort sig fortjent til Nobels Fredspris.  

     I det hele taget var det et Vinter-OL, som 

på mange måder levede op til den olympiske 

fredsånd. Åbningsceremonien, hvor de 

koreanske atleter marcherede ind på det 

Olympiske stadion under fælles flag, blev 

overværet af såvel den sydkoreanske 

præsident Moon som formanden for den 

Øverste Folkeforsamling i DDF Korea, Kim 

Yong Nam, samt det i vestlige medier meget 

omtalte kandidatmedlem af politbureauet, 

Kim Yo Jong, der også er søster til DDF 

Koreas leder formand Kim Jong Un.  

      Sportsligt blev det til en 8. plads i 

kvindernes ishockeyturnering for det fælles 

koreanske ishockeylandshold. DDF Koreas 

atleter deltog i øvrigt i hurtigløb på skøjter, 

langrend, alpint skiløb og kunstskøjteløb. 

Udover ishockeyturneringen, blev DDF 

Koreas bedste sportslige resultat ved Vinter-

OL en flot 13. plads til kunstskøjteløber-

parret, Ryom Tae Ok og Kim Ju Sik.  

     Om den relativt gode stemning på 

Koreahalvøen kan fastholdes efter Vinter-

OL, kunne det i øjeblikket godt tyde på med 

en invitation fra formand Kim Jong Un til 

præsident Moon til et nyt Nord-Syd-

topmøde - samt det nærmest sensationelle, 

bebudede møde mellem Kim Jong Un og 



USA’s præsident Trump. Men dette vil der 

kunne læses meget mere om i Korea 

Bulletins spalter senere i år. 
 

DDF KOREA OGSÅ MED TIL DE 
PARAOLYMPISKE VINTERLEGE 
To nordkoreanske langrendsløbere var 

blandt deltagerne ved de Paraolympiske 

Vinterlege i Pyeongchang, som foregik i 

dagene 9.-18. marts 2018. 
 

NORDKOREANSKE MEDALJER I BRYDNING 
Ved de asiatiske mesterskaber i brydning, 

som i år foregik den 27. februar – 4. marts 

2018 i Kirgisistan, blev det til to 

nordkoreanske guldmedaljer og én 

sølvmedalje. 
 

GULDMEDALJE I MARATON 
Ved de asiatiske mesterskaber i maraton, 

den 26. november 2017 i Dongguan, Kina, 

genvandt Kim Hye Gyong fra DDF Korea 

kvindernes mesterskab i tiden 2 timer, 28 

minutter og 35 sekunder. 

 

DDF KOREA VINDER FOR TREDJE GANG I 
TRÆK SØLV VED DET ASIATISKE U-19 
FODBOLDMESTERSKAB FOR KVINDER 
For DDF Korea blev det til indledende sejre 

på 9-0 over Thailand, 2-0 over Uzbekistan 

og 2-0 over værtsnationen Kina, hvor 

turneringen spilledes i dagene 15.-28. 

oktober 2017. Semifinalen blev vundet med 

imponerende 3-0 over Australien, men i 

finalen blev det et spinkelt 0-1-nederlag mod 

de regerende mestre fra Japan. Sung Hyang 

Sim fra DDF Korea blev turneringens 

topscorer med 6 mål og blev også kåret til 

turneringens bedste spiller. For de tre 

medaljevindere; Japan, DDF Korea og Kina 

blev det samtidig til kvalifikation til U-20-

VM i kvindefodbold i Frankrig i august 

2018.  
 

OL-KLAR 
Ved et stævne i Oberstdorf i Tyskland den 

27.-30. september 2017 imponerede de 

nordkoreanske kunstskøjteløbere, parret 

Ryom Tae Ok og Kim Ju Sik, med en flot 6. 

plads, foran bl.a. amerikanske og israelske 

konkurrenter. Samtidig levede de så op til 

kvalifikationskravet til Vinter-OL i 

Sydkorea i februar 2018.  
 

DDF KOREA VINDER DET ASIATISKE U-16 
FODBOLDMESTERSKAB FOR KVINDER 
Efter sejr i semifinalen den 20. september 

2017 på 1-0 over Kina, vandt DDF Koreas 

U-16 kvindelandshold i fodbold den 23. 

september finalen i det asiatiske mesterskab 

med en klar 2-0-sejr over Sydkorea. 

Turneringen blev spillet i Thailand fra den 

10.-23. september. I de indledende kampe 

blev det bl.a. til nordkoreanske sejre på 9-0 

over Bangladesh og 7-0 over Australien. 

Mesterskabet betyder samtidig at DDF 

Korea er kvalificeret til U17-kvinde-VM i 

fodbold, som foregår i Uruguay i november 

2018. 
 

23 NORDKOREANSKE MEDALJER PÅ 
SOMMER-UNIVERSIADEN 
Ved den 29. Sommer-Universiade, som blev 

afholdt fra den 19.-30. august 2017 i 

Taiwan, blev DDF Korea den 7. mest 

vindende sportsnation ud af 145 

deltagerlande med i alt 23 nordkoreanske 

medaljer, heraf 12 af guld. Medaljevinderne 

vendte ifølge KCNA hjem til en reception, 

arrangeret af DDF Koreas regering. 
 

4 NORDKOREANSKE MEDALJER I 
BRYDNING 
Ved de asiatiske mesterskaber i brydning, 

der foregik i New Delhi i Indien fra den 10.-

14. maj 2017, vandt DDF Koreas brydere 2 

sølv- og 2 bronzemedaljer. 
 

14 NORDKOREANSKE MEDALJER I 
VÆGTLØFTNING 
Ved de asiatiske mesterskaber i 

vægtløftning, der foregik i Turkmenistan fra 

den 22.-29. april 2017 vendte DDF Koreas 

deltagere hjem med i alt 14 medaljer, 5 af 

guld, 7 af sølv samt 2 bronzemedaljer. 

 

 Henning Jakobsen, Korea Bulletin’s 

sportsredaktør 

 

 



WFTU: 

SOLIDARITET MED DEN 

DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK 

KOREA 
 

Verdensorganisationen for fagforeninger 

WFTU udtrykker på vegne af sine mere end 

92 millioner medlemmer i 126 lande i de 

fem kontinenter sin internationalistiske 

solidaritet med befolkningen i Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea. 

     Som international klasseorienteret 

fagbevægelse fordømmer vi på det kraftigste 

de spændinger, der er forårsaget af den 

amerikanske regering og præsident Trump 

samt de seneste beslutninger fra FN’s 

Sikkerhedsråd, der pålægger nye sanktioner 

over for DDF Korea og dets befolkning. 

     Det er åbenlyst hykleri, når den 

amerikanske regering truer DDF Korea’s 

suverænitet under påskud af dets nukleare 

program, samtidig med at de opretholder 

deres egnet nukleare arsenal, ligesom 

omfanget af militærøvelser med deltagelse 

af USA, Sydkorea og Japan stiger konstant i 

regionen med bl.a. deltagelse af mere end 

40.000 amerikanske soldater, som er til stede 

i den sydlige del af den koreanske halvø. 

     USA og dets allierede eskalerende 

spændinger og deres sanktionerne tjener 

ikke områdets befolkningers interesser; 

tværtimod er det udtryk for 

verdensgendarmens USA’s ønske om at 

påtvinge folkene og landenes en udvikling i 

overensstemmelse med USA’s interesser. 

     Derfor tilslutter WFTU sig med dets 

militante stemme støtte til befolkningen i 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

sammen med verdens arbejderklasse i kravet 

om: En øjeblikkelig ophævelse af alle 

sanktionerne, som har ødelæggende 

konsekvenser for almindelige mennesker liv. 

Fjernelsen af de amerikanske styrker i 

regionen. En fredelig og uafhængige 

genforening af Korea.  
 

     WFTU Sekretariatet den 16. august 2017 

 

 

 REFERAT 
GENERALFORSAMLINGEN 2017 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demo-

kratiske Folkerepublik Korea afholdt den 25. 

november 2017 ordinær generalforsamling i 

København. 

     Formanden Anders Kristensen bød 

velkommen og oplyste, at der er modtaget en 

hilsen til generalforsamlingen fra 

foreningens samarbejdspartner i Korea fra 

Kulturkomiteen og Korea-Denmark 

Friendship Society. 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
Ulla Nørgaard Pedersen blev valgt som 

dirigent, mens Morten Dam blev referent. 

2. Bestyrelsens beretning: 
Formanden Anders afgav på vegne af 

bestyrelsen beretning. Han konstaterede, at 

2017 havde været et travlt og 

begivenhedsrigt år i både Korea og 

Venskabsforeningen med masser af 

presseomtale på grund af konflikten mellem 

DDF Korea og USA med den nye nærmest 

utilregnelige præsident Trump. Trods massiv 

blokade og krigstrusler fra USA og en byge 

af nye FN-sanktioner i 6 nye 

Sikkerhedsrådsbeslutninger initieret af USA 

har DDF Korea oplevet økonomisk 

fremgang det seneste år. 

     DDF Korea har foretaget en kerne-

sprængningstest i 2017 og 16 missiltest. Det 

skønnes nu, at DDF Korea er i stand til med 

interkontinentale atombevæbnede missiler at 

ramme overalt på USA’s fastland. Derved 

ser det ud til, at den såkaldte Byunjinstrategi 

virker: Økonomisk fremgang og bedre 

levestandarder parallelt med udvikling af et 

tilstrækkeligt forsvar, der kan modstå 

militære trusler fra USA.  

     Desværre ses stadig konfrontation 

mellem Nord-Syd affødt af konflikten med 

USA og præsident Moons afhængighed og 

underdanighed overfor USA.  

     Der foregår stadig en grov dæmonisering 

og vises et vrangbillede af DDF Korea i 

massemedierne. Test af missiler betragtes 

som meget aggressivt og truende, men 

USA’s tilstedeværelse på koreansk jord med 



afholdelse af gigantiske krigsøvelser ses i 

medierne som det mest naturlige i denne 

verden.  

Venskabsforeningen: 

Det har igen været et travlt år – Korea har 

igen været i fokus i 2017 internationalt flere 

gange, hvilket også har smittet af på 

Venskabsforeningens aktiviteter.  

Bestyrelsen: Der er indført en ny 

ledelsesstruktur med et forretningsudvalg 

med hyppigere månedlige møder som 

ansvarlig mellem bestyrelsesmøderne og 

mere informerende og opsamlende 

bestyrelsesmøder 3-4 gange årligt har virket 

godt. Desværre blev det kun til to 

bestyrelsesmøder, idet et planlagt 

årsbestyrelsesmøde med julefrokost i 

december måtte aflyses. Ligeledes måtte et 

oktober-bestyrelsesmøde aflyses grundet 

formandens sygdom.  

Medlemstal: Ligger stabilt omkring 100 

trods oprydning i restancer. Nye medlemmer 

kommer hele tiden til på trods af, at vi har 

forsømt en egentlig organiseret målrettet 

indsats for at rekruttere. Desværre virkede 

opfordringen til medlemmerne om at skaffe 

et nyt medlem mod kontingentfrihed et år 

som belønning ikke.  

Medlemsmøder og offentlige møder: Vi 

havde et meget velbesøgt åbent 

medlemsmøde den 4. april, hvor 

Koreakenderen Geir Helgesen gav et 

spændende og inspirerende oplæg om 

situation i Korea helt ude af tråd med 

massemediernes fremstillinger. Der var stor 

spørge- og debatlyst. 

     Vi har også haft et meget velbesøgt åbent 

medlemsmøde 30. september 2017 efter 

foromtale i Politiken. Her orienterede 

formanden om den aktuelle spændte 

situation og Johnny viste sin rejsefilm fra 

foreningens 8 medlemmers store 

delegationsbesøg i august. Efterfølgende 

supplerede flere fra delegationen med deres 

rejseindtryk som nye medlemmer og 

førstegangsbesøgende i DDF Korea. En god 

dag med mange nye interesserede til stede. 

 
Venskabsforeningens velbesøgte bod på Rød 1. maj i 

Fælledparken. 
 

 
Venskabsforeningen med på Verdensjulemarked i 

Casa Latinoamericana i Valby. 
 

 
Venskabsforeningen var også med på årets Mini- 

Fredsfestival i Roskilde i august. 
 

Udadvendte aktiviteter: Foreningen var med 

på et velbesøgt Verdensjulemarked i 

december 2016. Venskabsforeningen havde 

ligeledes en meget velbesøgt bod på Rød 1. 

maj i Fælledparken i København. I 5 timer 

var der sort af mennesker ved foreningens 

bod; mennesker der købte materialer, 



modtog vort nye Korea Bulletin og stillede 

mange spørgsmål – også kritiske – om 

Korea og Venskabsforeningen. Ikke alle var 

lige venlige, men langt de fleste viste stor 

interesse for at høre om DDF Korea og 

udtrykte støtte til foreningens arbejde. 

Samtidig havde vi igen i år et rekordsalg. 

     Foreningen har også deltaget i et møde 

hos DKP den 8. juni, hvor redaktør Johnny 

Mortensen og formand Anders Kristensen 

præsenterede foreningens Korea Bulletin og 

bladets 48 år lange historie. Vi var også med 

på Roskilde Minifredsfestival i august. Her  

havde vi også et salg langt udover det 

forventede.  

Udtalelser og hilsner: Foreningen har i løbet 

af året sendt 10 hilsner til Kim Jong Un og 

Koreas folk og 7 politiske udtalelser, der 

bl.a. er offentliggjort Arbejderen og SKUB.  

Aktindsigt: Vi har modtaget aktindsigt fra 

Flyvevåbnets Taktiske Stab om dansk 

militær deltagelse i USA’s krigsøvelser i 

Sydkorea Key Resolve i foråret og Ulji 

Freedom Guardian i august. Desværre med 

mange overstregninger af hensyn til ”rigets 

sikkerhed.”  

Merchandises: Vi har nu kuglepenne i hele 5 

udgaver, lygter med vort navn og nye t-

shirts. Der arbejdes videre med valg af 

merchandise, som er let sælgelige til vores 

arrangementer.  

Bulletin: Korea Bulletin udkom i maj 2017. 

Desværre blev det grundet formandens 

sygdom ikke til mere i denne sæson. Næste 

nummer af bulletin er planlagt til at 

udkomme i begyndelsen af det nye år. 

Venskabsforeningen i medierne: Formanden 

konstaterede, at vi nu i de store medier er 

kommet igennem med omtale af dansk 

krigsforberedende deltagelse i Sydkorea 

under USA’s ledelse. Det lange seje træk 

nytter. Løbende er aktiviteter omtalt i 

Arbejderen. Det samme er vores udtalelser i 

Arbejderen og SKUB samt Antifascistisk 

Forum. 

     Formanden har flere gange været i 

Radio24syv, i DR2’s Sidste Nyt fra 

Østfronten og i P1, hvor formanden deltog i 

P1 Debat og P1 Eftermiddag. 

     Vi havde en flot forside og dobbeltopslag 

med interview af formanden i Ekstra Bladet 

den 1. oktober 2017. I Politiken var vi på 

bagsiden i august om folks manglende 

kendskab til Nordkorea, hvor foreningens 

næste møde blev annonceret. 

Venskabsdelegation i Korea:  

Bestyrelsesmedlem Ulrich har besøgt Korea 

alene i en uge i januar - se omtale i Bulletin 

maj. Venskabsforeningen sendte i august 8 

forventningsfulde medlemmer af sted til 

Korea for deltagelse i 5. Kim-Festival. Det 

var ganske storslået. Vi havde også eget 

besøgsprogram bl.a. til Unha-ri. Rejsen 

bekrives fint i Johnnys film, som blev vist på 

medlemsmøde. Rejsen skal bruges til at 

highlighte foreningen og tiltrække og 

motivere deltagende medlemmer til at 

forblive aktive. Rejseberetning bringes i 

næste nummer af Korea Bulletin. 

Interview for studerende og skoleelever: 

Utallige grupper af skoleelever fra 8. eller 9. 

kl. og gymnasieklasser har besøgt 

formanden i løbet af året eller taget 

interview pr. telefon og mail til 

projektopgaver om Korea.  

Indsamlingen: Vi har i 2017 haft succes med 

igen at kunne levere for mere end 5000 euro 

– flot i forhold de kun 2000 € det blev til i 

2016. Indsamlingen havde en fantastisk 

slutspurt med ekstra appel til medlemmer og 

annoncer i Arbejderen, der gav det flotte 

resultat. Humanitær donation er igen 

skænket til Unha-ris kooperativ farm og 

børnehave: 2500 l. dieselolie, 2000 meter 

plastdække til risudplantning, 10 pc’er, 2 

store traktordæk til farmen og madvarer og 

masser af legetøj til børnehaven i Unha-ri. 

Derudover for ca. 8000 kr. videnskabelige 

bøger til forskellige universiteter og 

læreanstalter. 

Kommunikation: Hjemmesiden blev for fire 

år siden forbedret, men trænger nu igen til 

fornyelse og opdatering. Det vil den 

kommende beslyrelse arbejde videre med. 

Samarbejde med andre foreninger og partier: 

Der har været en polemik i Arbejderen i 

september, der beskylder DDF Korea for at 

være gået i imperialismens fælde. Det er vi 



ikke enige i. Kritikken blev besvaret i meget 

kort form fra bestyrelsen i et læserbrev i 

samme avis. Men flere andre bragte 

synspunkter i avisen, der flugter med 

Venskabsforeningens. En længere 

kommentar fra bestyrelsen om denne sag 

kan ses på hjemmesiden. 

     DDF Koreas ambassadør Kang Yong 

Dok har i uge 40 været på besøg i Danmark 

efter at være tilsagt til samtale hos 

udenrigsminister Anders Samuelsen om 

regeringens syn på missiltest og a-

oprustning. I den forbindelse havde to 

repræsentanter fra DKP’s internationale 

udvalg og Anders og Morten fra 

Venskabsforeningens bestyrelse middag og 

samtale med den koreanske 3 mands 

delegation i København. DKP var eneste 

parti, der ønskede at møde delegationen, 

men til gengæld gik besøget godt med 

genbekræftelse af vilje til at styrke 

partirelationerne og en invitation til DKP om 

besøg i Korea i september 2018. De styrkede 

partirelationer mellem DKP og Koreas 

Arbejderparti er sidenhen skriftligt bekræftet 

fra DKP i brev af 30. oktober 2017. 

     KPID har i december 2016 meldt sig ud 

som kollektivt medlem. 

Samarbejdet med ambassaden: 

Venskabsforeningens repræsentanter har 

besøgt ambassaden 3 gange det sidste år i 

december 2016, april 2017 med hele 5 

medlemmer og oktober 17 til Nordisk 

Venskabstræf med folk fra de øvrige 

nordiske landes venskabsforeninger med 

Korea og personale fra ambassaden. Ved de 

tre besøg var venskabsforeningen 

medunderskriver af fælles nordiske hilsner 

til Koreas leder Kim Jong Un og Koreas 

folk. 

Internationalt samarbejde: Endelig har 

Venskabsforeningen været repræsenteret af 

bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen på 3 

store events i Paris den 23.-24. juni 2017 – 

en konference, et solidaritetsmøde og en 

demonstration. Eventene var arrangeret af 

den franske venskabsforening l’Association 

d’amité franco-coréenne i anledning af 

CILRECO’s 40-årsdag og fandt bl.a. sted på 

Sobonne Universitetet. CILRECO står på 

dansk for Den Internationale 

Forbindelseskomite for Genforening og Fred 

i Korea. Hennings rapport fra Paris bringes i 

dette nummer af Korea Bulletin. 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

har i 40 år været repræsenteret i CILRECO’s 

bestyrelse. Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab for Venskabsforeningen og 

Nordkoreaindsamlingen: 

Regnskab blev uddelt og gennemgået af 

kassereren. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt uden bemærkninger. Det samme 

gjorde regnskab for Nordkoreaindsamlingen. 

4. Indkomne forslag: 
Bestyrelsens forslag om mindre 

vedtægtsændringer blev enstemmigt 

vedtaget. Se hjemmesiden.  

     Bestyrelsens forslag til en aktuel 

udtalelse blev vedtaget med få ændringer i 

teksten. Bringes her i Korea Bulletin.   

5. Valg af bestyrelse: 
Anders Kristensen, Ulla Nørgaard Pedersen, 

Jan Wørmer, Joan Korsgaard, Henning 

Jakobsen, Johnny Mortensen, Morten Dam, 

Lena Bang og Ulrich Larsen modtog 

genvalg. Michael Dam blev valgt som nyt 

medlem. 

     Formanden bød den nye bestyrelse 

velkommen og en særlig velkomst til 

Michael som nyt medlem. Ligeledes 

udtrykte han en stor tak til de to afgåede 

bestyrelsesmedlemmer Karsten Senik og 

Gert Poder for mange års stor og aktiv 

indsats i foreningen. 

6. Valg af en revisorer og en revisor-

suppleant: 
Per Eriksen blev genvalgt som revisor. Jacob 

Pless-Smidt blev valgt som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt: 

Der er verdensjulemarked d. 3. december i 

Valby fra kl. 13:00. Venskabsforeningen er 

repræsenteret med en bod. Morten vil holde 

en kort tale på Verdensjulemarked. Anders 

modtog på vegne af foreningens medlemmer 

en gave og en buket blomster for sin særlige 

indsats i det forløbne år.   

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 

og takkede for god ro og orden. 



Udtalelse fra generalforsamlingen: 

VI FORDØMMER USA’S TER-
RORLISTNING AF DDF KOREA 
 

Venskabsforeningen Danmark-Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag 

afholdt sin årlige ordinære 

generalforsamling, der har vedtaget følgende 

udtalelse: 

     USA’s præsident Donald Trump har den 

21. november 2017 besluttet at sætte DDF 

Korea på USA’s liste over lande, der efter 

USA’s opfattelse sponsorerer terror – den 

såkaldte terrorliste SST. Beslutningen 

medfører yderligere sanktioner og 

straffepolitik og isolation overfor DDF 

Korea og dermed yderligere lidelser og 

afsavn for befolkningen i DDF Korea.  

     USA’s begrundelse for at sætte DDF 

Korea på listen over terrorsponserende lande 

er, at DDF Korea ”atomopruster og begår 

snigmord på fremmed jord.” Det er jo en 

fuldkommen fornuftsstridig og tåbelig 

begrundelse. Af alle vil USA straffe DDF 

Korea for påstande om noget netop USA 

selv begår i stor skala. DDF Korea 

sponsorerer ikke terror og tager på alle 

måder afstand fra terror, når den 

forekommer rundt i verden. DDF Korea står 

heller ikke bag snigmord og har kun været 

nødsaget til at udvikle atomvåben for at 

besidde et tilstrækkeligt afskrækkende 

modsvar på USA’s atomoprustning på 

koreansk jord og i farvandene omkring 

Koreahalvøen rettet mod DDF Korea.  

     Derimod er det netop USA, der besidder 

verdens allerstørste atomarsenal, og som i 

årtier har stået bag utallige snigmord på 

politiske modstandere rundt om i verden. 

USA har ligeledes med sine krige rundt på 

kloden stået som ansvarlig for millioner af 

civile døde og med sin oprustning og 

krigsøvelser på koreansk jord, har USA så 

rigeligt gjort sig egnet til at stå på en 

terrorliste. 

     Med USA’s beslutning om at terrorliste 

placere DDF Korea, medvirker USA kun til 

yderligere at skærpe konflikten på 

Koreahalvøen, og bringer den længe 

tiltrængte dialog i Korea længere og længere 

væk. 

     Vi appellerer derfor til alle – herunder 

også den danske regering – om at tage klart 

afstand og protestere imod USA’s 

uansvarlige terrorstempling af DDF Korea, 

der kun konfliktoptrapper og blokerer for 

dialog og en fredelig løsning af 

konfrontationen i Korea. 

 
 

 
TRUMP TALER SORT OG TRUER 
Den 6. marts 2018 udtalte præsident 

Trump: “Det er muligt situationen på den 

koreanske halvø er forbedret, men jeg tror 

det er et falsk håb. Problemet Nordkorea 

skulle have været løst for længe siden. For 

mange år siden. Vi vil løse problemet.”   

 

Danmarks udenrigsminister Anders 
Samuelsen til ledsagende USA- officerer 
under besøg i Panmunjom i Sydkorea den 
14. oktober 2017: 
”Det, der foregår i Nordkorea, er eksempler på 

det mest afskyelige, man kan have i verden. 

De har haft 50 år i totalt mørke. Det er noget 

af det mest skræmmende, man kan forestille 

sig.” 



MEDLEMSMØDE 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

afholder åbent medlemsmøde lørdag den 

7. april 2018 kl. 14.00 i Nordvest Bogcafe, 

Frederikssundsvej 64, København NV. 

 

 
Fra Jørgen Melskens film: Turen til Korea fra 

2008.                                 

Program for medlemsmødet: 
 

- Velkomst og orientering om den aktuelle 

situation i Korea og om foreningens arbejde 

ved formand Anders Kristensen. 
 

- Visning af skuespilleren og filmmanden 

Jørgen Melskens film fra 2008 Turen til 

Korea. Filmen, der varer 50 minutter, er 

optaget under Venskabsforeningens 

medlemsrejse i 2008 i anledning af DDF 60-

årsdagen for DDF Korea grundlæggelse. 

Jørgen var mangeårigt aktivt medlem af 

Venskabsforeningen. Han døde i februar 

2018 74 år gammel. 

- Spørgsmål og kommentarer samt 

kammeratligt samvær.  
 

Der serveres kaffe/te og kage.  
 

Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.  
 

Mødet er åbent for alle interesserede. 
 

RØD 1. MAJ 
FÆLLEDPARKEN KL. 13.00-18.00 

BESØG VENSKABSFORENINGENS BOD 

HOS RØD 1. MAJ 2018 I FÆLLEDPARKEN 

Arrangør af Rød 1. maj er Kommunistisk Parti 
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MÆRKEDAGE I DDF KOREA 

JANUAR - APRIL 2018 
1. januar: Nytår. 

8. januar: Kim Jong Un’s fødselsdag. 

16. februar: Kim Jong Il’s fødselsdag og Lunar 

Nytår. 

20. Maskinarbejdernes Dag. 

5. marts: Bøndernes Dag. 

8. marts: Kvindernes Internationale Kampdag. 

22. marts: Fiskernes Dag. 

6. april: Skovgenplantningens Dag. 

15. april: Præsident Kim Il Sung’s fødselsdag. 

25. april: Koreas Folkehærs Dag. 

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

