
 1 

 
Maj 2008 

 
 

Kolde vinde fra Sydkorea: 

USA OG DEN NY HØJREREGERING 
I SYDKOREA PUSTER IGEN LIV I 

DEN KOLDE KRIG I KOREA 
 

 
Amerikanske og sydkoreanske tropper optræder her langs demarkationslinien ind til Nordkorea under en af de talrige 
aggressive krigsøvelser vendt imod det socialistiske Korea – Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Nord-Syd 
forsonings- og genforeningsprocessen er alvorligt truet. 
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Hverdagshistorie fra DDF Korea: 
 

 
Choe Pu Yong med gaver fra kammerat Kim Jong Il  

 

CHOE PU YONG FYLDER 110 ÅR 
Bondekonen Choe Pu Yong fyldte i november 2007 
110 år. Choe bor i dag i en beskyttet bolig i 
Samsokkvarteret i Pyongyang. Choe er født i 1897 
og er opvokset i en fattig bonde familie i 
Phyongwon i Sydpyonganprovinsen helt tilbage i 
Li-dynastiet. Hun oplevede sidenhen de 35 onde år 
med japansk besættelse af Korea. Choe kan fortælle 
grusomme historier fra den tid. Choe kan huske 
Koreas befrielse i 1945 og hvordan det var at blive 
herre i eget land. 
Choe har en familie på 80 medlemmer omkring sig. 
Hendes børn og børnebørn er alle 
alderspensionister. Hendes oldebørn og tipoldebørn  
arbejder i henholdsvis Koreas Folkehær og på 
højere læreranstalter. Choe har også tiptipoldebørn 
Choe modtog officiel fødselsdagsgave fra DDF 
Koreas leder kammerat Kim Jong Il i form af 
fødevarer og lækkerier. I sin takketale sagde Choe, 
at hun var taknemmelig for alle de goder, det 
socialistiske Korea havde givet hende og hun 
håbede hendes efterkommere ville værdsætte dette.  
 

 
Choe her sammen med et tiptipoldebarn. 

 
 
Kilde: Pictorial KOREA 2 – 2008 
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Leder: 

MØRKE SKYER 
OVER KOREA IGEN 

 
Høge-præsidenterne Lee og Bush er enige om en hård og 

uforsonlig linie overfor DDF Korea 
 

Det går den gale vej i Korea i disse dage. Mørke 
skyer trækker sig sammen over Koreahalvøen. Den 
25. februar 2008 blev en ny Lee Myong Bak fra det 
meget konservative parti GNP valgt som Sydkoreas 
nye præsident. Det skete med en rekord lav 
stemmedeltagelse. Både ved præsidentvalget i 
februar og ved parlamentsvalget i april 2008. I 
sidstnævnte valg nåede valgdeltagelsen kun på 
46%. Det er således kun med hiv og sving, at det 
højre-konservative pro-Washington parti Grand 
National Party kom til magten igen i Sydkorea efter 
10 år med mere progressive regeringer.  
Lee har en fortid som borgmester i Seoul i 
diktaturtiden og virksomhedsleder i Hyundai, hvor 
han havde tilnavnet ”buldozzeren.” Han er under 
mistanke for korruption, men den sag er ikke færdig 
undersøgt. 
GNP partiet tilhører de samme politiske, 
økonomiske og militære kredse i Sydkorea, der 
tidligere stod bag årtiers brutale militærdiktaturer i 
Sydkorea. 
Lee er 100% USA’s mand i Korea. Han er 
højrekonservativ og tilhører den samme kristne 
trosretning, som George W. Bush. Lee har således 
allerede besøgt præsident Bush to gange og erklæret 
sin uforbeholdne støtte til Bush-administrationens 
Nordkoreapolitik. Selvom han kun har siddet i 
embedet et par måneder, så har han allerede har 
givet tilsagn til USA om Sydkoreas deltagelse i 
missilskjoldprojektet MD vendt imod Nordkorea, 
Kina og Rusland – herunder opstilling af både 
raketter og radaranlæg i Sydkorea. Han har 
underskrevet aftale om et intensiveret treparts 
militært samarbejde mellem USA, Japan og 
Sydkorea og meldt Sydkorea ind i PSI. 
Selvom man i Pyongyang fra begyndelse af 
præsident Lee Myong Bak tiltræden ventede det 
værste, så afventede man med kritik de første uger. 
For lige at se, hvad det var for en fyr. 
Desværre gik alt, hvad der kunne gå galt, galt. 
Aldrig såsnart Lee kom til magten begyndte han at 
bruge hardliner udtryk om Nordkorea og stillede 
krav identiske med Bush-administration fra dens 

første levetid efter, at krigen imod terror begyndte i 
september 2001. I sin iver at for at behage 
forbilledet i USA, anlagde Lee en hårdere og mere 
truende og uforsonlig linie med tilhørende 
sprogbrug overfor Nordkorea, end det USA gør i 
dagens Nordkoreapolitik. Blandt andet støtter 
præsident Lee – modsætning til sine forgængere 
Kim og Roh – anvendelse af  ”forebyggende” 
angreb mod strategiske anlæg i Nordkorea og en 
hård linie i 6-partsforhandlingerne.   
Der har trods mange tilbageslag og vanskeligheder i 
de sidste 10 år været en positiv udvikling i forholdet 
mellem Nord og Sydkorea. En udvikling, der 
bestemt ikke er støttet af USA eller dets 
konservative støtter i Sydkorea. Tværtimod har 
disse kræfter konstant lagt gift for Nord-Syd 
forsoningsprocessen. Derimod har samarbejds- og 
forsoningsprocessen haft opbakning af 
befolkningen i både Nord og Syd. Vi har set store 
resultater i retning af forsoning, genforening og fred 
på et selvstændigt og uafhængigt grundlag gennem 
vedtagelse af 15. juni 2000 og senere 4. oktober 
2007 Nord-Syd Erklæringerne fra historiske Nord-
Syd topmøder. Koreas folk har således både en 
vejviser (2000-erklæringen) og en handlingsplan 
(2007-erklæringen), der konkret angiver retning og 
tiltag på den lange vej mod genforening og fred. 
Men alt det er Sydkoreas nye præsident nu ved at 
sætte over styr. Han kalder opmundret af Bush 
årene under Kim Dae Jung og Roh Moo Hyun 
1998-2007 for ”10 spildte år” og de to 
topmødeerklæringer fra 2000 og 2007 ”nogle 
aftaler der mest er lavet til gavn for Nordkorea”, 
som han ikke giver meget for. 
Det er således forståeligt, at regeringen i DDF 
Korea kalder præsident Lee for en konservativ 
fidusmager og en imbecil søvngængerpolitiker, der 
angiveligt ikke har fattet hvad der sket i Korea og 
verden omkring Korea de sidste 10 år. I Nord 
kalder man også Lee for en fuldblods spytslikker og 
forræder. 
Man kan trække på smilebåndet over den 
karaktestik. Men virkeligheden er jo, at manden jo 
ganske farlig. Han er ved at kaste hele den inter-
koreanske forsonings og genforeningsproces over 
styr.  
Den meget lovende 4. oktober 2007 Nord-Syd 
aftale, som kan læses på side 9 og 10, sættes i stå og 
i værste fald over styr. Samtidig tillader Lee USA, 
at stationere stadig mere avanceret militært 
isenkram i Sydkorea. Han tillader også afholdelse 
af flere aggressive amerikanske krigsøvelser i 
Sydkorea vendt imod Nordkorea.  
Vi støtter det koreanske folk i at holde fast i 2000 
og 2007 Nord-Syd erklæringerne, og kræver at 
USA ophører med indblandingen i Korea. Der er 
ingen andre farbare veje til fred og genforening i 
Korea.                                                Anders Kristensen 
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VIOLINDIPLOMATI 
I PYONGYANG 

 
 
New York Filharmonikerne besøgte 
Pyongyang i DDF Korea i slutningen 
af februar 2008. De gav en stor 
koncert i Østpyongyangs Storteater 
den 26. februar. Besøget tolkes af 
flere iagttagere som ”violindiplomati”, 
som kan signalere en åbning af 
relationerne mellem DDF Korea og 
USA. 
 
New York Filharmonikerne med følge af 
journalister og administratorer m.fl. udgjorde i alt 
175 personer – den største amerikanske delegation, 
der har været i Nordkorea siden Koreakrigens 
afslutning i 1953. 
Den store koncert blev indledt med afspilning af de 
to landes nationalmelodier, hvorefter orkesteret 
fremførte værker af George Gershwin, Leonard 
Bernstein, Antonin Dvorak og Richard Wagner. 
Publikums jubel var så stor, at New York 
Filharmonikerne flere gange måtte spille da capo 
numre. Blandt andet spillede de den koreanske 
Arirang melodi til stor glæde for de tilstedeværende 
koreanere og formentlig også for millioner af 
nordkoreanske TV-seer og radiolyttere, der kunne 
følge med i koncerten i direkte udsendelser. 
Besøget fandt sted med støtte fra White House i 
Washington D.C. og det har medført spekulationer 
om USA’s diplomatiske ambitioner. I Svenska 
Dagbladet har journalist Lennart Pehrson udtalt: 
For præsident Bush står meget på spil. Hans hårde 
linie i udenrigspolitikken har givet bagslag i Irak og 
Afghanistan. Presset imod Iran på grund af påståede 
atomvåbenprogrammer virker ikke. En dialog for at 
løse den israelsk-palæstinensiske konflikt fører 
ingen vegne. Derfor ser han måske en mulighed for 
udenrigspolitisk succes ved Nordkoreas invitation  
inden han skal forlade præsidentembedet til 
årsskiftet.     

USA’s udenrigsminister Condoleezza Rice opholdt 
sig samtidig med koncerten hos den nytiltrådte 
præsident Lee Myong Bak i Seoul. Hun ulejligede 
sig ikke med at besøge Pyongyang samtidig med 
koncerten og nedtonede efter Sydkoreabesøget de 
diplomatiske virkninger af New York 
Filharmonikernes besøg i Pyongyang. 
 
Flere kulturelle kontakter 
Der findes flere rapporter om øgede kulturelle 
kontakter mellem DDF Korea og den vestlige 
verden. F.eks. skal DDF Koreas statslige 
symfoniorkester give koncerter i London og 
Middlesborough i september 2008. 
Det er også kommet frem, at den verdenskendte 
rock- og blues guitarist Eric Clapton er indbudt til 
at optræde i Pyongyang i 2009. Han har accepteret 
indbydelsen. 
 
(Artiklen er sakset, oversat og lettere forkortet fra 
Korea Information 1-2008 udgivet af Svensk-

Koreanska Föreningen)    

 

 

 

 
New York Filharmonikernes dirigent Lorin Maazel ses til 
højre. 
 
 

 
Orkesteret hilser meget bevæget til det koreanske publikum, 
der tog meget varmt imod gæsterne fra USA.  
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KIM JONG IL 66 ÅR  
 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il fyldte 66 år den 16. 
februar 2008. 
 

Koreas folk fejrede i februar 2008 lederen af Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea kammerat 

Kim Jong Il. Han fyldte 66 år den 16. februar, der 

samtidig er fridag i Nordkorea. Kim Jong Il 

beklæder den højeste post i Nordkorea som 

formand for Den Nationale Forsvarskommission 

og han er samtidig leder af landets ledende parti – 

Koreas Arbejderparti. 
 

Formand kammerat Kim Jong Il blev født den 16. 
februar 1942 i en anti-japansk guerillalejr 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). 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. Og endelig blev Kim Jong Il valgt som 
generalsekretær for Koreas Arbejderparti i 1997 – 

en post der grundet 3 års sorg havde været ledig 
siden den tidligere generalsekretær Kim Il Sungs 
død i 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 og om vejen til 
genforening af det delte Korea. 
Kammerat Kim Jong Il underskrev i Pyongyang i 
2000 Nord-Syd Fælleserklæringen om Koreas 
Genforening sammen med Sydkoreas daværende 
præsident Kim Dae Jung. En historisk erklæring, 
hvis indhold vi de sidste 8 år har set langsomt, men 
sikkert i gang med at blive implementeret. 
Jernbaner, veje og telekommunikation er klar til 
blive åbnet ligesom der foregår samhandel og 
kulturel udveksling mellem de to tidligere 
hermetisk tillukkede sider af demarkationslinjen 
mellem Nord og Sydkorea. 
Nord-Syd Fælleserklæringen blev i oktober 2007 
fulgt op med en Fælles Erklæring om 
videreudvikling af Nord-Syd relationerne og for 
fred og fremgang underskrevet på det næste inter-
Koreanske topmøde i Pyongyang af kammerat Kim 
Jong Il og Sydkoreas daværende præsident Roh 
Moo Hyun. 
Under kammerat Kim Jong Il’s ledelse har 
befolkningen i Nordkorea overvundet den største 
natur- og hungerkatastrofe i landets nyere historie. 
Det er sket under ekstremt vanskelige betingelser 
med afbrudte samhandelsrelationer efter USSR’s 
fald i 1990’erne og en konstant og aggressiv 
blokade, konfrontation og krigstrusler fra USA. 
Folket i Nordkorea er således nu i fuld gang med 
genopbygningen af det socialistiske Korea.  
Formand Kim Jong Il har som leder af Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea, Koreas 
Arbejderparti og Koreas Folkehær dygtigt 
overvundet adskillige krigstrusler og kriser i 
forhold til USA-imperialismen. Herunder den 
seneste krise, der startede med Bush-regeringens 
”stempling” af DDF Korea som tilhørende 
”ondskabens akse”. Kammerat Kim Jong Il har 
formået at skabe respekt om Nordkorea og dets 
folk, og gjort det tydeligt, at republikken aldrig vil 
underlægge sig USA’s verdensherredømme eller 
acceptere en genforening af Korea a la 
”Tysklandsmodellen”. 
Venskabsforeningen har på et medlemsmøde den 
13. februar 2008 sendt en fødselsdagslykønskning 
til kammerat Kim Jong Il og Koreas folk.     A.K. 
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DDF KOREA OVERRASKER I 
KVINDE VM I FODBOLD 2007 

 
Rundt frimærke udgivet i DDF Korea i anledning af VM i 
kvindefodbold i 2007. DDF Koreas kvindehold klarede sig 
utroligt godt og var med helt fremme i kvartfinalen.  

 

DDF KOREAS KVINDE A-
LAMDSHOLDS RESULTATER VED 
VM I KVINDEFODBOLD I KINA I 
SEPTEMBER 2007. 

 
Uafgjort 2-2 mod de regerende olympiske 
guldvindere fra USA. Sejr 2-0 over de afrikanske 
mestre fra Nigeria. Nederlag 1-2 til Sverige.  
Og dermed for første gang kvalifikation til en VM-
kvartfinale, hvor de tabte 0-3 til de regerende 
Europa- og Verdensmestre fra Tyskland. 
DDF Koreas kvindefodboldlandshold opnåede 
dermed et resultat, der kan sammenlignes med DDF 
Koreas herre-A-landsholds historiske kvartfina- 
leplads ved VM i 1966 i England. 
                                   Henning Jakobsen  

 

DDF Koreas kvindelandshold ses her i kamp mod USA’s hold i 
Chengdu i Kina. 

 

DDF Koreas Ri Un Gyung kæmper her mod USA’s Christie 
Rampone om bolden i Chengdu i Kina i september 2007. 
Kampen endte 2-2. 

SPORT PÅ FRIMÆRKER 

 
Frimærkeminiark udgivet i DDF Korea i anledning af OL 2008 
i Beijing. På de runde frimærker ses OL’s 5 maskotter. 
  

Den Demokratiske Folkerepublik Koreas 
frimærkeudgivelser er en glimrende kilde til viden 
om koreansk kultur, historie og natur. Ikke mindst 
de mange historiske mærkedage i koreanernes 
kamp for ét samlet og uafhængigt Korea markeres 
flittigt på frimærker. Men DDF Korea 
dokumenterer også i sine frimærkeudgivelser sit 
ønske om fredelig sameksistens og samarbejde med 
andre nationer. Det er blandt andet sket i to udgivne 
miniark det sidste år i anledning af internationale 
sportsbegivenheder. 
Begivenheder, som er en enestående chance til at 
mennesker fra alle nationer kan mødes i fredelig 
kappestrid. Det ene miniark udkom i anledning af 
verdensmesterskabet i kvindefodbold i efteråret 
2007, hvor DDF Korea nåede kvartfinalen. Det 
andet miniark udkom i anledning af de forestående 
Olympiske Lege i Beijing i august i år. Her 
forventes DDF Korea at deltage i en lang række 
sportsgrene. 

Henning Jakobsen 
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PRÆSIDENT KIM IL SUNG 
96 ÅR 

 
Præsident Kim Il Sung 

 

Den 15. april 2008 ville DDF Koreas 

grundlægger Kim Il Sung være fyldt 96 år. 

Koreanerne kalder dagen for SOLENS DAG. 

 
Den 15. april 2008 ville DDF Koreas nu afdøde 
præsident Kim Il Sung være fyldt 96 år. Kammerat 
Kim Il Sung blev i verden kendt som det 
socialistiske Koreas fader. Han havde en meget 
aktiv og ledende rolle i befrielseskampen under 
Japans grusomme besættelse af Korea (1910-1945). 
Kammerat Kim Il Sung stod i spidsen for det nye 
Korea nord for den 38. breddegrad da Japans hær 
kapitulerede i 1945 til Den Røde Hær. Samme år 
blev han medstifter af Korea Arbejderparti, der er 
det ledende parti i Korea. Han blev valgt som 
generalsekretær for partiet, og forblev på denne 
post indtil sin død. 
Kammerat Kim Il Sung blev også udråbt til leder af 
Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der blev 
grundlagt i 1948, da USA forhindrede en 
genforening af Korea. Han forblev også landets 
præsident til sin død. 
Kammerat Kim Il Sung ledede ligeledes som 
marskal Koreas Folkehær sejrrigt igennem 
Koreakrigen 1950-53, der med kinesisk støtte endte 
med et militær nederlag til USA-imperialismen. 
Men samtidig også med 3 millioner dræbte 
koreanere efter USA’s terrortæppebombninger og 
folkedrab begået imod den unge socialistiske 
republik. 
Kim Il Sung indskrev sig for disse bedrifter som et 
stort navn blandt verdens anti-imperialister. 
Efter Koreakrigen stod Koreas Arbejderparti og 
dets leder i spidsen for et kolossalt og meget 
vanskeligt opbygningsarbejde, der på 14 år bragte 
DDF Korea fra ruiner til et socialistisk industri- og 
landbrugssamfund med fuld elektrisering af landet, 
afskaffelse af høj børnedødelighed, indførelse af et 
omfattende gratis sundhedsvæsen, afskaffelse af 
analfabetisme og indførelse af 11 års obligatorisk 
gratis skolegang og efterfølgende 
uddannelsesgaranti i slutningen af 1960’erne. 

 

 
Præsident Kim Il Sung besøger Kim Il Sung-Universitetet i 

Pyongyang i maj 1971 
 
Ledetråden i denne enestående revolutionære 
opbygning var Juche-ideen, som blev formuleret af 
kammerat Kim Il Sung. Juche-ideen betyder i den 
korte udgave betyder, at stole på egne kræfter og 
erfaringer og nok skal man lære af andre, men ikke 
gøre sig afhængig af dem. 
Kammerat Kim Il Sung var hele sit liv, ikke kun 
optaget af forsvaret for og opbygningen af DDF 
Korea, men også at der skal findes en løsning på 
den ulykkelige deling af hele den koreanske halvø 
og USA militære besættelse af Sydkorea. Han 
fremsatte derfor igennem årene utallige forslag til 
hvordan Korea kunne blive genforenet uden 
fremmed indblanding og med fredelige midler. Og 
forslag til af sikring af varig fred i Korea og 
tilbagetrækning af USA’s tropper og 
masseødelæggelsesvåben i Sydkorea. De mest 
kendte forslag er det fra 1980 om dannelse af en 
Nord-Sydkoreansk konføderation og hans 10-
punktsprogram for genforening fra 1993. Vigtige 
elementer af disse forslag er indskrevet i Nord-Syd 
Fælleserklæringen, der blev indgået af Kim Il 
Sungs afløser kammerat Kim Jong Il og Sydkoreas 
daværende præsident Kim Dae Jung i 2000 på det 
historiske Nord-Syd topmøde i Pyongyang. En 
fælleserklæring, som er i fuld gang med at blive 
implementeret i Korea, og som blev fulgt på et nyt 
Nord-Syd topmøde i Pyongyang i oktober 2007 
med indgåelsen af Fælleserklæringen For Udvikling 
af Nord-Syd Relationer og for Fred og Fremgang 
underskrevet af kammerat Kim Jong Il og 
Sydkoreas daværende præsident. Men erklæringer 
og processer, som samtidig trues alvorligt af Bush-
regeringens krigeriske og reaktionære Koreapolitik 
og den nye højredrejede USA-følgagtige Lee-
regering i Sydkorea. 
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Endelig var kammerat Kim Il Sung en 
fremtrædende skikkelse i den internationale 
kommunistiske bevægelse. I de seneste år af hans 
liv ydede kammerat Kim Il Sung en stor indsats for 
at overvinde de negative følger i den internationale 
kommunistiske efter sammenbruddet i Østeuropa 
og USSR. Det skete bl.a. ved som leder af Koreas 
Arbejderparti at udfærdige Pyongyangerklæringen  
 

 
Præsident Kim Il Sung møder Ernesto Che Guevara under 
besøg i Cuba i 1962. 

 
for socialismen, som mange kommunistiske og 
arbejderpartier verden over tilsluttede sig. 
Kammerat Kim Il Sung vil blive husket som en stor 
leder af den første uafhængige, socialistiske Korea 
igennem et halvt århundrede og som en stor anti-
imperialist.  
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 97 (2008). 
I Korea er man allerede i gang med forberedelserne 
til de helt store festligheder, der skal finde sted i 
april 2012, hvor præsident Kim Il Sung fylder 100 
år.                   

Anders Kristensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

BESØG KOREA 
MED VENSKABSFORENINGEN  

 

 
Røde Fane nr. 1Lokomotiv i Nordkorea på vej til 

Pyongyang 
 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – 

DEN DEMOKRATISKE 
FOLKEREPUBLIK KOREA  

 
ARRANGERER EN VENSKABS- OG 

SOLIDARITETSREJSE TIL KOREA TIL 
SEPTEMBER 2008. 

  
CA. 14 DAGE. 

 
 PRISEN ER FAVORABEL.  

 
KONTAKT VENSKABSFORENINGEN 

FOR AT HØRE NÆRMERE.  
SE TLF., MAIL, ADRESSE PÅ 

BAGSIDEN AF DETTE BULLETIN 
 

MEDLEMSMØDE 
 

Venskabsforeningen 
Danmark - D.D.F. Korea 

Afholder medlemsmøde i anledning af 8-
årsdagen for indgåelsen af Nord-Syd 
Fælleserklæringen og åbningen af 
International Solidaritetsmåned for Koreas 
Folk onsdag den 11. juni 2008 kl. 19.00 i 
Christianshavns Beboerhus, 
Dronningensgade 34, København K. 
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NY NORD-SYD FÆLLES AFTALE 

 
Sydkoreas daværende præsident Roh Moo Hyun sammen med 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il efter 
underskrivningen af den nye Nord-Syd Fællesaftale på det 2. 
historiske topmøde i Pyongyang den 4. oktober 2007.  
 

Det andet Nord-Syd topmøde mellem 
lederne i Nord- og Sydkorea blev 
afholdt 2.-4. oktober 2007. Selvom der i 
dag er nye vinde i Sydkorea, så betød 
mødet alligevel konkrete skridt i retning 
af fremme af national velstand, fred og 
uafhængig genforening. Begge sider 
bekræftede, at der skal arbejdes videre 
på grundlag af 15. juni 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæringen. 
 

Efter 3 dages topmødesamtaler i Pyongyang 
mellem DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il 
og Sydkoreas daværende præsident Roh Moo Hyun 
2.-4. oktober 2007 underskrev de to parter 
ERKLÆRINGEN OM UDVIKLING AF NORD-
SYD RELATIONERNE, FRED OG FREMGANG. 
I erklæringen hedder det blandt andet, at parterne er 
enige om selv at løse genforeningsspørgsmålet efter 
princippet ”ved nationens egen kraft” og ”stille 
nationens værdighed og interesser forrest og 
indrette alt andet mod dette mål”. 
Den grundlæggende linie i erklæringen afspejler 
DDF Koreas konsekvente synspunkt om, at det 
koreanske folk skal genforenes uafhængigt, 
fredeligt og ved mobilisering af egne kræfter og ved 
afvisning af indblanding udefra. 
Indholdet i nord-syd topmødeerklæringen er langt 
mere detaljeret og konkret end 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæringen. 
I DDF Korea kalder man således den nye 2007 
Nord-Syderklæring for en ”handleplan” (action 
programme) hvorimod 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæringen omtales som ”vejviser”   
(roadmap). 
Den daværende sydkoreanske præsident Roh Moo 
Hyun og DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il 
lovede hinanden, at begge parter i nært samarbejde  
 

skal anstrenge sig på at stoppe de militære 
spændinger og fremme afspænding og fred på den 
koreanske halvø. Som følge heraf skulle 
forsvarsministrene fra Nord- Syd mødes i 
slutningen november 2007.  
Nord og Sydkorea enedes også om, at det 
økonomiske samarbejde skulle have en 
saltvandsindsprøjtning til gensidig fordel og almen 
fremgang for den nationale økonomi. Begge parter 
blev enige om, at opmuntre til investeringer, der 
bygger på udbygning af infrastrukturen og 
udvikling af nationale ressourcer til gavn for 
befolkningen i både nord og syd. 
De territoriale uenighed mellem Nord og Syd om 
Vesthavet blev det ikke opnået enighed om, men for 
at modvirke nye militære sammenstød på havet blev 
parterne enige om en fælles fiskerizone og 
fredshav. Ligeledes indrettes en særlig økonomisk 
zone i havnebyen Haeju med adgang for civile 
fragtskibe, hvilket er stærkt tiltrængt for at lette 
transportveje til den nye Kaesong Industrizone. 
Endelig blev der opnået enighed om, at Sydkorea 
skal hjælpe Nord med at finansiere forbedring og 
opgradering af vej og jernbaneforbindelser især 
mellem Kaesong og Sinuiju, for derved at skaffe 
Sydkorea adgang til transportveje for tog og 
lastbiler direkte til Kina og Rusland og Europa over 
landjorden. Endelig har det sydkoreanske 
multinationale selskab Hyundai Asan fået 
rettighederne til at organisere turistrejser til 
Paekdubjerget (national seværdighed) i Ryanggang 
Provinsen ved oprettelse af flyrute direkte fra 
Seoul. Koreanske OL-tilskuere fra både fra 
Sydkorea og Nordkorea får tilladelse til at køre i 
særlige tog fra Seoul til Beijing til august 2008. Og 
et permanent familiesammenføringscenter skal 
oprettes i Kumgang i DDF Korea for delte familier 
fra Syd og Nord.    
Roh havde under opholdet i DDF Korea også 
møder med præsidenten for DDF Koreas øverste 
folkeforsamling kammerat Kim Yong Nam, og han 
besøgte industrianlæg og industrizonen, hvor 
sydkoreanske virksomheder har bygget fabrikker. 
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HOVEDPUNKTERNE I DEN 
NYE NORD-SYD ERKLÆRING 
AF 4. OKTOBER 2007 
 

Erklæringens navn er: 
 

ERKLÆRINGEN OM UDVIKLING AF 

NORD-SYD RELATIONERNE, FRED OG 

FREMGANG. 

 
1. Nord og Syd skal forsætte med 
implementeringen af 15. juni 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæringen ud fra ånden Ved Nationens 
Egen Kraft og ud fra princippet om at sætte 
nationens værdighed og interesser over alt andet og 
indrette alt andet efter dette princip. 
 

2. Nord og Syd skal ubetinget rette deres relationer 
ind efter gensidig respekt og tillid på trods af 
forskelligheder i ideologi og samfundssystem og 
uden indblanding i hinandens indre anliggender.  
I den forbindelse skal der oprettes 
dialogforbindelser mellem parlamenterne i Nord- 
og Syd og mange andre organer. 
 

3. Militære fjendtlige relationer mellem Nord og 
Syd skal bringes til ophør, og der skal arbejdes for, 
at der skabes afspænding og fred på den koreanske 
halvø.  
I den forbindelse skal der etableres en fælles freds- 
og fiskerizone i Vesthavet ud for kysten mellem 
Nord- og Syd. 
 
4. Våbenhvileaftalen fra 1953 skal erstattes med en 
holdbar fredsordning. Både Nord og Syd skal aktivt 
arbejde for dette mål overfor de relevante parter i 
våbenhvileaftalen, således at Koreakrigen endeligt 
erklæres afsluttet. 
I den forbindelse var parterne enige om at bekræfte 
deres tilslutning til 19. september 2005 
fælleserklæringen og 13. februar 2007 aftalen fra 6-
partsforhandlingerne. 
 

5. Der skal mere fart på det økonomiske samarbejde 
mellem Nord og Syd for at fremme en balanceret 
økonomisk udvikling og fælles velstand. 
Dette skal bl.a. ske ved, at oprette en ny speciel 
økonomisk zone ved Haeju og farvandet ud for, 
Kaesong Industrikompleksets 2. fase skal i gang, 
jernbanen langs vestkysten skal opgraderes hele 
vejen fra Sydkorea til Sinuiju ved Kinas grænse, 
Kaesong-Pyongyang motorvejen skal repareres og 
opgraderes, der skal bygge skibsværfter i Nampo og 
Anbyon. Ligeledes skal en række Nord-Syd 
projekter indenfor landbrug, sundhedsvæsen, 
miljøbeskyttelse have mere fart på. 
 

 
DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il (t.h.) og Sydkoreas 
daværende præsident Roh Moo Hyun (t.v.) underskriver den 4. 
oktober 2007 Erklæringen Om Udvikling af Nord-Syd 
Relationerne, Fred og Fremgang. 

 

 

6. Nord-Syd udveksling og samarbejde indenfor det 
sociale, kulturelle, historie, sprog, sport, 
undervisning, videnskab og teknologi skal have 
mere fart på.  
I den forbindelse skal der oprettes en direkte 
flyforbindelse mellem Seoul og Samjiyon i Nord, 
og der skal arrangeres specielle togrejser fra Seoul 
igennem Nordkorea til Beijing med nord- og 
sydkoreanske tilskuere til OL i august 2008. 
 
7. Familiesammenføringer mellem splittede familie 
fra Nord og Syd og andre humanitære sager skal 
have mere fart på. 
I den forbindelse skal oprettes et fælles Nord-Syd 
naturkatastrofeberedskab. 
 
8. Premierministrene fra Nord og Syd skal mødes i 
Seoul i november 2007 for at følge op på denne 
erklæring. Toplederne fra Nord og Syd skal mødes 
jævnligt for at diskutere de løbende sager i  
udviklingen af de inter-koreanske relationer.  
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KORTE NYHEDER 
FRA KOREA 

OG VENSKABSFORENINGEN 
         SEPTEMBER 2007 TIL APRIL 2008 

 
Nyhedskronologi: 
 
 

OVERSVØMMELSES KATASTROFE I 
NORDKOREA IGEN IGEN 
Hele sommeren 2007 har DDF Korea været hårdt 
ramt af voldsomme regnstorme. Helt op imod 600 
mennesker er omkommet mens 963.000 er blevet 
hjemløse og der er omfattende skader på marker, 
afgrøder, landbrugsejendomme og infrastruktur i 
øvrigt. 
Efterfølgende har myndighederne i landet 
organiseret en kæmpemæssig kollektiv indsats med 
frivillig arbejdskraft og soldater til at reparere de 
mange skader. Ligeledes appellerede DDF Korea 
om nødhjælp i form af fødevarer, medicin og 
landbrugsudstyr, bl.a. hos FN, Kina, Rusland og 
EU. 
DDF Korea blev senere i midten af september igen 
hårdt ramt af regnstorme forårsaget af tyfonen 
Wipha.  
På grund af genopbygningen efter 
oversvømmelserne blev det planlagt Nord-Syd 
Topmøde i august udsat til oktober samme år. 
 

 
Oprydning efter voldsomme regnstorm i august 2007. Her ses 
frivillige i gang med at reparere den ødelagte Rangna Park i 
Pyongyang. 
 
DDF KOREA-USA BILATERALT MØDE 
DDF Korea viceudenrigsminister Kim Kye Gwan 
og USA’s Christoffer Hill mødtes den 3. september 
2007 i Geneve til et to-dages møde. Det bilaterale 
møde fandt sted som led i de igangværende 6-
partsforhandlinger om atomsagen i Korea.  
Efter mødet udtalte Kim, at USA skal slette DDF 
Korea af listen over ”ondskabslande” og fjerne 

DDF Korea fra forbudslisten i Trading With The 
Enemy Act, og at DDF Korea så til gengæld skal 
fortsætte den planlagte skrinlægning af sine 
atomprogrammer. Kim lagde vægt på, at skridt-for-
skridt princippet skulle overholdes, hvorfor DDF 
Korea i de videre skridt skulle have økonomisk 
kompensation (især olie og fødevarer), sikkerhed og 
normalisering af forholdet mellem de to lande. 
 
NORDKOREA AFVISER ATOM- 
SAMARBEJDE MED SYRIEN 
DDF Koreas regering afviste i en kommentar den 
18. september 2007, at man skulle have et 
hemmeligt atomsamarbejde med Syrien. Rygterne 
er misinformation spredt af New York Times og 
andre amerikanske medier og CIA.  DDF Koreas 
regering henviste til, at man efter den første 
prøvesprængning i 2006 erklærede, at være et 
ansvarligt atomvåbenland. Det gælder stadig. 
 
CHONGRYUN KLAGER TIL FN  
En delegation fra koreanske mindretalsorganisation 
CHONGRYUN, som deltog i 6. møde i FN’s 
Menneskerettighedsråd, rejste den 24. september 
2007 en klage til FN’s generalsekretær og en 
fordømmelse af Japans regering over den tiltagende 
undertrykkelse af koreanere bosat i Japan og dets 
organisation. Delegationen dokumenterede, at det 
japanske politi inden for de seneste 6 måneder 
havde foretaget ulovlige husundersøgelse i 55 
CHONGRYUN, skoler, virksomheder og private 
hjem uden at finde noget ulovligt. Ligeledes havde 
det japanske politi fremsat falske anklager imod 
CHONGRYUN om import af ”udstyr til terror” til 
DDF Korea. Japans regering forbudt sejlads mellem 
Niigata i Japan og Wonsan i Nordkorea. Der især 
rammer den populære nordkoreanske færge 
Mangyongbong-92, der især bruges af det 
koreanske mindretal, når de skal besøge det 
nordlige Korea. 
   

 
Medlemmer af CHONGRYUN demonstrerer her i Tokyo imod 
de japanske myndigheder undertrykkelse og racediskrimination 
mod det koreanske mindretal. 
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6-PARTSMØDER GENOPTAGES I KINA 
Repræsentanter for Nord- og Sydkorea, Kina, 
Rusland, Japan og USA mødtes igen den 27. 
september 2007 i Beijing til en ny runde i 6-
partsforhandlerne om den koreanske atomsag. Det 
forventes, at der opnås enighed om en roadmap for 
implementeringen af 13. februar 2007-aftalen. 
Da forhandlingerne sluttede den 3. oktober 2007 
var alle enige om at fortsætte efter skridt-for-skridt 
princippet, og DDF Korea havde accepteret, at 
stoppe alle atomanlæg i Nyongbyon senest ved 
årets udgang og garanteret, at det ikke vil overføre 
kernemateriale, teknik eller viden til andre lande. 
Til gengæld stod de 5 øvrige parter bag garanti om 
fortsat at sende kompensation til en værdi på op til 
værdien af en million tons olie til DDF Korea. Og 
henholdsvis USA og Japan accepterede, at fortsætte 
bilaterale samtaler med DDF Korea om fjernelse af 
sanktioner og normalisering af forbindelserne 
landene imellem. 
 
 

 2. NORD-SYD TOPMØDE I DDF KOREA 
 

 
Historisk foto: Daværende præsident Roh Moo Hyun 
overskrider her med sin hustru den 2. oktober 2007 
demarkationslinien mellem Nord- og Sydkorea på vej til det 2. 
inter-koreanske topmøde i Pyongyang. 

 
Den 2. oktober 2007 overskred den daværende 
sydkoreanske præsident Roh Moo Hyun og hustru 
for første gang demarkationslinien mellem Nord- 
og Sydkorea til fods. Det skete som indledning til 
det historiske 2. topmøde mellem Nord- og 
Sydkorea i Pyongyang. Det første topmøde fandt 
sted i juni 2000, hvor Sydkoreas daværende 
præsident hed Kim Dae Jung deltog. Kulminationen 

på præsident Rohs besøg i DDF Korea var 
underskrivningen af Erklæringen om Udvikling af 
Nord-Syd Relationer og Fred og Fremgang, som 
refereres andet steds her i Korea Bulletin. 
Erklæringen omtales som en handleplan, mens 
topmødeaftalen fra 2000 har karakter af en vejviser 
(”roadmap”). 
Roh Moo Hyun var ledsaget af syv sydkoreanske 
ministre og et stort antal embedsmænd, 
forretningsfolk og pressefolk. 
Se nærmere side 9 og 10. 

 
Kammerat Kim Jong Il hilsen på den sydkoreanske præsidents 
følgeskab 2. oktober 2007 i Pyongyang. 

 
FRIHANDELSMODSTAND FORBUDT  
Den 10. oktober 2007 blev 2 ledende medlemmer af 
Den Koreanske Alliance Imod Frihandelsaftalen 
(FTA) mellem Sydkorea og USA arresteret. De to 
ledere Sok Won Park og Je Jun Ju organiserede 
allerede i 2006 et protestmøde mod regeringens 
planer at indgå en frihandelsaftale med USA. 
Allerede samme år udstedte Sydkoreas regering et 
protestforbud. I efteråret 2005 organiserede de to 
arresterede protestaktioner støttet af Sydkoreas 
fattigste bønder, der er trues af toldfri import af 
udenlandsk ris og andre landbrugsprodukter. 
Alliancen har udsendt en appel om protest imod 
Sydkoreas regering. 
 
VIETNAMS LEDER BESØGER N.KOREA 
Lederen af det regerende parti i Vietnam 
generalsekretær Nong Duc Manh fra Vietnams 
Kommunistiske Parti besøgte DDF Korea i dagene 
16.-18. oktober 2007. 
Under besøget udtrykte Nong Duc Manh overfor 
kammerat Kim Jong Il fuld støtte til DDF Koreas 
genforenings- og fredspolitik. Ligeledes udtrykte 
han, at de to lande og de to partier VKP og KAP 
havde udviklet forbindelser på et langt højere 
niveau til gavn for begge folk. 
Kammerat Kim Jong Il sagde i sin svartale bl.a., at 
forbindelserne mellem DDF Korea og Vietnam 
havde udviklet sig på grundlag af den fælles kamp  
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DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il (t.h.) modtager her 
generalsekretær Nong Duc Manh (t.v.) fra Vietnams 
Kommunistiske Parti den 16. oktober 2007. 
 
imod de imperialistiske aggressorer og opbygning 
af socialismen i de to lande, og på den måde havde 
begge bidraget til sikring af fred og stabilitet i 
Asien. Iagttagere mener, at besøget skal tages som 
tegn på, at det tidligere noget anstrengte forhold 
mellem de to broderlande er forbi. Der ses således i 
dag en stigende handel og politisk og kulturelt 
samarbejde mellem DDF Korea og Vietnam. 
 
NORDKOREANSK SKIB KIDNAPPET I 
SOMALIA 
Den 29. oktober 2007 blev det nordkoreanske 
fragtskib Taehongdan kapret af 7 pirater i havet nær 
Mogadishu i Somalia. Piraterne krævede en 
løsesum på 15.000 US$ af koreanerne. Koreanerne 
var imidlertid ikke villige til at efterkomme 
piraterne. 2 pirater blev overmandet og fravristet 
deres automatvåben, hvorefter en ildkamp blev 
udkæmpet med de sidste 5 pirater. Disse havde 
imidlertid held til at forskanse sig i skibets styrerum 
og havde sat skibet på fuld fart i kurs mod åbent 
hav. Ved en fejl havde piraterne kommet til at slå 
alarmen SOS og dermed tilkaldt hjælp udefra. 
Hjælpen kom i form af den amerikanske destroyer 
USS James E. Williams med helikoptere. Og US-
marinesoldater hjalp derefter de nordkoreanske 
søfolk med at kæmpe imod de sidste 5 pirater indtil 
de overgav sig ca. 20 timer efter kapringens start. 
En pirat blev dræbt. Resten blev arresteret og taget 
med på det amerikanske krigsskib. 6 nordkoreanske 
søfolk var sårede og fik førstehjælp af en 
amerikansk militærlæge. Derefter kunne det 
koreanske skib fortsætte til sin destination. I en 
kommentar fra det officielle nordkoreanske 
nyhedsbureau KCNA blev der udtryk 

taknemmelighed over USA’s hjælp til de 
nordkoreanske søfolk imod terroristerne, og 
samtidig understregede man fra DDF Korea, at man 
med alle midler vil bekæmpe alle former for 
terrorhandlinger endda med de bare næver som i 
dette tilfælde.    
 
NORD-SYD REGERINGSLEDERMØDE 
I dagene 14.-16. november 2007 blev afholdt 
regeringsledermøde i Seoul som led i 
topmødeaftalen af 4. oktober 2007 i Pyongyang. Fra 
DDF Korea kom premierminister Kim Yong Il og 
fra Sydkorea premierminister Han Tok Su. De to 
parter blev enige om at fortsætte samarbejdet efter 
princippet om genforening ved nationens egen kraft 
og den handlingsplan, som Nord-Syd 
topmødeerklæringen fra 4. oktober 2007 er udtryk 
for. 
Konkret blev der opnået aftale om, at foretage en 
fælles fejring af 8-årsdagen for 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæringen i juni 2008, at indlede et tættere 
samarbejde mellem parlamenterne i Nord og Syd, at 
arbejde videre med realiseringen et fælles Nord-Syd 
fredshavområde langs Koreas vestkyst, at 
videreudvikle det økonomiske samarbejde herunder 
etablering af et fælles skibsværft indenfor 
rammerne af Kaesong Industrizonen, og endelig at 
nedsætte en fælles Nord-Syd Komite til fremme af 
socialt og kulturelt samarbejde med vægt på Koreas 
fælles historie, sprog, kultur, uddannelse, kunst og 
humanitære spørgsmål. Næste møde på 
regeringschefplan holdes i første halvdel af 2008. 
 
PROTEST MOD FLYKRIGSØVELSE 
DDF Korea udsendte den 27. november 2007 en 
kraftig protest imod en fly og flådeøvelse i 
Sydkorea. I øvelsen indgik mindst 350 amerikanske 
kampfly bl.a. F-15, F-16, A-10 og KC-135 
brændstofoptankningsfly. Ligeledes deltog en 
række atomdrevne og atombevæbnede amerikanske 
U-både i øvelsen, der gik ud på at foretage øvelser i 
angreb på Nordkorea. Krigsøvelsen foregik i 
samarbejde mellem USA, Japan og Sydkorea. 
 

 
  Missil beregnet til atombevæbning affyres fra amerikansk u-
båd under flyangrebsøvelse 23.-27. november 2007 i Sydkorea.  
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VERDENSJULEMARKED I KØBENHAVN 
Den 2. december 2007 deltog Venskabsforeningen i 
Verdensjulemarked i Verdenskulturcentret på 
Nørrebro i København. Markedet var velbesøgt og 
havde salgsborde fra en række solidaritets og 
venskabsforeninger.  

 
Venskabsforeningens bord hos Verdensjulemarked i december 
2007. 

 
NY DANSK AMBASSADØR  
Den 3. december 2007 afleverede den nytiltrådte 
danske ambassadør i Kina Jeppe Tranholm-
Mikkelsen akkreditiver til kammerat Kim Yong 
Nam, der er præsident for Den Øverste 
Folkeforsamling i DDF Korea. Den danske 
ambassade i Kina dækker også DDF Korea. 
 
NORD-SYD ØKONOMISK MØDE  
I Seoul afholdtes den 4.-6. december 2007 det 
første Nord-Syd møde i den nystiftede økonomiske 
samarbejdskomite. Fra Nord kom 
vicepremierminister Jon Sung Hun og fra Syd 
vicefinansminister Kwon O Gyu. Begge parter blev 
enige om at sætte mere fart på planerne om 
etablering, opgradering og modernisering  af 
Kaesong-Pyongyang motorvejen og det samme 
hvad angår Kaesong-Sinuiju jernbanen (Kaesong 
grænser op til Sydkorea og Sinuiju grænser op til 
Kina) med henblik på i første omgang fremme af 
fragttransporten. Ligeledes skal der sættes mere fart 
på planerne om at bygge fælles skibsværfter i 
Anbyon og Nampo samt oprettelse af en civil 
skibsrute fra Sydkorea til Haeju i 
Sydhwanghaeprovinsen i Nordkorea. På samme 
måde var der enighed om at fremme opbygningen 
af Kaesong Industrizonen og andre fælles projekter 
indenfor landbrug, fiskeri, sundhedsvæsen og 
miljøbeskyttelse. 
 
REGELMÆSSIG NORD-SYD GODSTOG 
Efter mange måneders forberedelser satte det første 
regelmæssige godstog den 11. december 2007 i 
gang på ruten Dorosan i Sydkorea til Panmon i 
Nordkorea ved Kaesong Industrizonen. 
Det er planen, at godstog skal køre på godsruten en 
gang dagligt hver vej. Det første tog kom fra 

Sydkorea med 12 containervogne med 
byggematerialer og returnerede med forbrugsvarer 
fra Kaesong Industrikomplekset i Nordkorea. Det er 
planen, at der senere skal oprettes en regelmæssig 
jernbanerute for passagerer mellem Nord og Syd og 
videre til Kina, Rusland og Europa via den 
transsibirske jernbane. Det første Nord-Syd 
passagertog forventes at køre fra Seoul – 
Pyongyang – Beijing med nord- og sydkoreanske 
tilskuere til OL i august 2008. 
    

 
Historisk foto: Det første regelmæssige godstog kørte den 11. 
december 2007 fra Sydkorea over den svært bevogtede grænse 
til Nordkorea. Ombord i de 12 containervogne var 
byggematerialer. Da toget samme dag returnerede til Sydkorea 
var det fyldt med forbrugsvarer fra Kaesong 
Industrikomplekset. Der kører nu et tog dagligt hver vej på 
ruten fra Syd til Nord og tilbage. I baggrunden ses den 
nyopførte Nord-Syd motorvej, der indtil videre er uden trafik. 
 

KIM DAE JUNG VINDER 1. RUNDE 
Tidligere præsident Kim Dae Jung vandt den 18. 
december 2007 præsidentvalget med 40,3%. Hans 
forvendtes dog ikke at vinde næste runde den 25. 
februar 2008, da hans nærmeste konkurrenter 
tilsammen vil anbefale det konservative partis 
modkandidat, der sikkert vil få flertal. 
 
   
FÆLLES NYTÅRSLEDER: 
HISTORISKE FORANDRINGER I 2008 

 
Fra massedemo på Kim Il Sung-pladsen i Pyongyang til støtte 
for den politiske linie i den fælles nytårslederartikel i de tre 
største nordkoreanske aviser januar 2008. 
 
 

I forbindelse med nytåret 1. januar 2008 udsendte 
de 3 førende aviser i Den Demokratiske 
Folkerepublik Korea en fælles nytårslederartikel, 
der betragtes som dækkende for regeringen og 
Koreas Arbejderpartis officielle synspunkt. 
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Nytårslederen i de 3 aviser Rodong Sinmun 
(Arbejderavisen), Chosoninmingun (Koreas 
Folkehær) og Chongnyonjonwi (Ungdommens 
Blad) er en tradition i DDF Korea igennem nu 13 
år, hvor den har erstattet afdøde præsident Kim Il 
Sungs nytårstaler. 
Nytårslederen gjorde status over 2007 eller Juche 
96, som året kaldes i DDF Korea, og perspektiver 
og mål for Juche 97 (2008) blev fremlagt.  
Selve lederen havde som overskrift: Lad os gøre 
året, hvor 60-årsdagen for vores republik fejres, til 

året for værdigfulde forandring for vort land. 

På det politiske område udtrykte lederartiklen, at 
der fortsat skal lægges vægt på den forstærkede 
enhed mellem folket, hæren og partiet og 
republikkens evne til at forsvare dets uafhængighed, 
dets suverænitet og dets nationale værdighed. 
På det økonomiske område foreslås det, at der skal 
ske tekniske reformer og modernisering med særlig 
fokus på udvikling af videnskab, større udnyttelse 
af ressourcer i landet og udvikling af internationale 
forbindelser baseret på gensidige fordele samt sætte 
mere fart på den nationale industri, der spiller en 
vital rolle i den økonomiske udvikling af 
socialismen, hvad angår service og forbedring af 
folkets levestandard. 
Hvad angår nationens genforening og bevarelse af 
freden understregede lederen, 1) at der skal fuld fart 
på implementeringen af den inter-Koreanske 4. 
oktober 2007 erklæring, der bygger på ånden fra 
den historiske 15. juni 2000 Nord-Syd 
Fælleserklæring, 2) at nationens enhed og 
uafhængighed skal være den drivende kraft i 
genforeningssagen og der skal ske en afvisning af 
alle anti-forsonings og anti-genforenings manøvre, 
3) at våbenhvileaftalen fra 1953 skal erstattes med 
en egentlig fredsaftale med USA og at USA som 
følge heraf skal trække sine tropper væk fra 
koreanske jord, 4) at det økonomiske samarbejde 
mellem Nord-Syd indenfor alle områder skal 
fremmes og endelig, 5) at alle politiske partier og 
folkelige organisationer i både Nord- og Sydkorea 
skal give højeste prioritet til nationens enhed og 
underlægge alle andre interesser denne enhed.  
 
DE 5 OVERHOLDER IKKE AFTALEN   
DDF Koreas regering udsendt den 4. januar 2008 en 
erklæring, hvori den konstaterede at året 2007 nu 
udrandt uden, at 5 øvrige parter havde overholdt 
den seneste aftale fra 6-partsforhandlinger fra 3. 
oktober 2007. DDF Korea kunne konstatere, at man 
end ikke havde modtaget 50% af den aftalte råolie 
og anden kompensation, at USA endnu ikke havde 
fjernet DDF Korea fra ”ondskabs”listen over 
terrorsponserende lande og ophævet 
handelssanktioner mod DDF Korea som er 
indeholdt i USA’s Lov om handel med fjenden. 

I erklæringen slog DDF Koreas regering endvidere 
fast, at USA og de øvrige lande i aftalen løbende 
har modtaget rapporter om hvordan det gik med 
nedlukningen af atomfaciliteterne, og at den af 
tekniske grunde forsinkede afladning af plutonium 
brændselsstave. Og landenes repræsentanter har 
endda inspiceret lokaliteterne og visse militære 
anlæg i Nordkorea efter ønske fra USA.  
I erklæringen understreges det aftalte princip om 
samtidig handling-for-handling og skridt-for-skridt, 
hvilket nødvendiggør en nedjustering af 
plutoniumsstavenes afladning.  
 
ROH UNDSKYLDER FOLKEMORD 
Sydkoreas præsident Roh Moo Hyun undskyldte 
den 24. januar 2008 offentligt massemordet på 
yderligere 870 civile mennesker i Ulsan i juli og 
august 1950 i begyndelsen af Koreakrigen. De 870 
lig blev for nylig af den sydkoreanske Sandheds- og 
forsoningskommission fundet i en massegrav nær 
Ulsan i Sydkorea. De 870 civile tilhørte alle 
venstrefløjen i Sydkorea, og blev af myndighederne 
myrdet alene for mistanke om at være 
kommunister, der i krigen ville hjælpe Nordkorea. 
Ifølge et telegram samme dag fra det franske AFP 
blev mindst en kvart million civile sydkoreanere i 
1950 myrdet af politi og militærfolk i Sydkorea 
uden rettergang. Den kvarte million civile var alle 
folk fra Sydkoreas politiske venstrefløj, som 
myndighederne frygtede ville hjælpe Nordkorea i 
krigen.    
 
NY HØJRE-PRÆSIDENT I SYDKOREA 
Den 25. februar 2008 blev det klart efter anden 
runde i det sydkoreanske præsidentvalg, at den nye 
præsident hedder Lee Myong Bak fra det 
højrekonservative og Washington-tro Grand 
National Party. Det blev hurtigt klart, at det 
samtidig betød et markant kursskifte i forhold til 
den igangværende inter-koreanske dialog. Lee 
anvender det samme sprogbrug om Nordkorea som 
præsident Bush og Sydkoreas nye 
genforeningsminister Nam Joo Hong optrådte også 
straks som en hardliner ved at udtale, at 15. juni 
2000 Nord-Syd Fælleserklæringen kun har været til 
gavn for Nordkorea. 

 
Sydkoreas nye præsident Lee Myung Bak i sit rette element. 
Her ses han sammen med USA’s øverstkommanderende i 
Sydkorea general B.B. Bell lige efter sin tiltræden i februar 
2008. 
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NY USA KRIGSØVELSE IGEN IGEN 

 
Amerikanske soldater ankommer til Sydkorea i kæmpe C-17 
Globemaster-fly for at deltage i krigsøvelsen Foal Eagle i marts 
08 vendt imod Nordkorea. 

 
Under voldsomme protester fra DDF Korea og 
mange venner af Koreas folk verden over igangsatte 
USA og Sydkoreas militære myndigheder den 2. 
marts 2008 en meget omfattende krigsøvelse i 
Sydkorea og farvandene omkring Koreahalvøen. 
Krigsøvelse havde kodenavn ”Key Resolve” og 
erstatter de tidligere RSOI-krigsøvelser. I 
krigsøvelsen deltog ca. 30.000 amerikanske soldater 
fra baser i Sydkorea, Japan og fra selve USA. Fra 
USA deltog også det atomdrevne hangarskib USS 
Nimitz. Et endnu større antal sydkoreanske soldater 
deltog ligeledes. Krigsøvelsen gik helt utilsløret ud 
på at indøve et lynangreb på Nordkorea med 
henblik på at styrte det socialistiske Korea efter den 
såkaldte operationsplan CONPLAN 5029 og 
OPLAN 5029. 
I en udtalelse fra DDF Korea blev der bl.a. spurgt 
hvordan USA havde forestillet sig, at dialogen i 6-
partsforhandlinger overhovedet skal komme videre, 
når amerikaner imod alt sund fornuft og 
diplomatiske protokol møder den koreanske 
dialogpartner med en ”pistol i hånden”. 
 
SYDKOREA MED I MISSILSKJOLD 
DDF Koreas førende dagblad Rodong Sinmun 
udtrykte i en ledende artikel den 25. marts 2008 stor 
utilfredshed over, at Sydkoreas nye regering 
allerede har godkendt det amerikanske 
missilskjoldsystems MD opstilling i Sydkorea. 
Avisen kalder det utilgiveligt, at Sydkoreas regering 
sammen med den reaktionære japanske regering 
indgår aftaler med en fremmed stormagt, der er 
vendt imod egne landsmænd. Og til sidste 
udtrykkes det, at historien vil dømme denne pro-
amerikanske krigsstifterregering for dets forræderi 
imod det koreanske folk og ånden i 15. juni 2000 
Nord-Syd Fælleserklæringen. 
 
PROTEST IMOD FN-RESOLUTION 
DDF Koreas regering udsendte den 29. marts 2008 
en kraftig protest imod en resolution om 
menneskerettigheder i Nordkorea, som FN’s 
menneskerettighedskommission med knebent flertal 

vedtog den 27. marts. Resolutionen, som især USA, 
Japan og EU stod bag, kaldes løgnagtig, 
politiserende og byggende på dobbelt standarder. I 
udtalelsen fastholdes det, at menneskerettigheder i 
det socialistiske Korea er garanteret og overholdes. 
Derimod fandt DDF Koreas regering, at netop USA 
er den værste krænker af menneskerettighederne i 
verden med mange aggressive angreb på suveræne 
stater, massedrab på civile og, at Japan med en lang 
kriminel historie som aggressiv kolonimagt og 
krigsanstifter burde være den sidste til at komme 
med den slags beskyldninger. 
 
SKOLEBØRN PROTESTERER I SYDKOREA 
Titusindvis af skolebørn og studerende over hele 
Sydkorea protesterede den 28. marts 2008 over 
bebudede nye prisstigninger for skolegang og 
videregående uddannelser.  
 
ÅRSMØDE I CILRECO I PARIS     

 
Fra CILRECO’s årsmøde 29. marts 2008 i Paris. 
Generalsekretær Guy Dupre (i midten) aflægger årsrapport.  

 
Den 29. marts 2008 afholdt International 
Koordinationskomite For Genforening og Fred i 
Korea (CILRECO) sit årsmøde i Paris. Fra 
Danmark deltog Venskabsforeningens formand 
Anders Kristensen. 
På årsmødet bl.a. blev vedtaget en aktionsplan for 
2008-09 for venskabs- og solidaritetsarbejdet med 
Koreas folk. Aktionsplanen understregede 
nødvendigheden af, at der tages forskellige skridt til 
at få den internationale opinion til at kræve 
tilbagetrækning af USA’s tropper i Sydkorea, som 
er hovedforhindringen for en uafhængig og fredelig 
genforening af den koreanske nation, også reel 
oplysning om udviklingen i det socialistiske Korea 
og støtte til befolkningen i Sydkorea for 
uafhængighed og fjernelse af den udemokratiske 
Nationale Sikkerhedslov. Planen indeholdt også 
forslag om internationale dage og aktionsuger 
fremgik af planen. 
 
NYE TRUSLER FRA SYDKOREA 
DDF Koreas militære myndigheder lukkede den 30. 
marts 2008 den militære demarkationslinie 
(grænsen) mellem Nord og Sydkorea for alle 
sydkoreanske myndighedspersoner. Det skete efter, 
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at chefen for sydsiden i de inter-Koreanske militære 
forhandlinger den 26. marts 2008 i en høring i 
Sydkoreas parlament plæderede for, at man igen 
støttede USA’s planer om ”forebyggende angreb” 
på atomanlæggene i Nordkorea. DDF Korea fandt, 
at Sydkoreas militære myndigheden alene må bære 
ansvaret for konsekvenserne af de skader, som 
sådanne udtalelser påfører den igangværende Nord-
Syd forsoningsproces. Som følge af de mange 
igangværende Nord-Syd samarbejdsprojekter havde 
der længe været friere forhold omkring 
demarkationslinien, hvor myndighedspersoner fra 
henholdsvis Nord og Syd bevægede sig ind på 
hinandens territorium for at udføre tjenestelige 
opgaver. 
Herefter er det kun forretningsfolk og andre civile 
fra Sydkorea, der får adgang til Nordkorea i 
grænseområdet. 
 
SPYTSLIKKERREGERING I SYDKOREA 
Selvom DDF Koreas regering i starten undlod at 
give den nye sydkoreanske præsident Lee Myong 
Bak bedømmelser, så var den allerede førte politik 
og Lees udtalelser så provokerende og groteske, at 
DDF Koreas førende dagblad Rodong Sinmun den 
1. april 2008 så sig nødsaget til i en ledende artikel 
at kalde Lee Myong Bak for USA’s spytslikker og 
hans politik for anti-DDF Korea hysteri. Avisen 
kaldte senere i artiklen Lee for en konservativ 
politisk charlatan og bedrager. 
Baggrunden for disse betegnelser er Lees åbenlyse 
Bush-følgagtige Nordkoreapolitik. Bl.a. taler den 
nye Sydkoreanske præsident om ”at åbne 
Nordkorea med magt”, og ”med magt at indføre 
menneskerettigheder og levestandard på 3000 US $ 
på 10 år”. Ligeledes taler Lee at føre en hård linie 
overfor i atomsagen og opererer med 
nødvendigheden af ”forebyggende” a-våben angreb 
i Nordkorea. Endelig lægger Lee afstand til de to 
historiske topmøde Nord-Syd dokumenter fra 2000 
og 2007 og kalder perioden 1998-2007 under 
præsidenterne Kim dae Jung og Roh Moo Hyun for 
”ti spildte år”.  
 
KONSERVATIV SEJR I SYDKOREA 
Som allerede ventet vandt det højrekonservative 
Grand National Party parlamentsvalget i Sydkorea 
den 9. april 2008 med 153 pladser ud af i alt 299. 
Således vendte partiet tilbage til magten efter 10 år i 
opposition.  Præsident Lee Myong Bak kommer 
også fra dette pro-Bush parti. Valgdeltagelsen var 
rekordlav: 46%. I Rodong Sinmun i DDF Korea 
blev valgresultatet kommenteret med, at den meget 
lave stemmeprocent var udtryk for befolkningens 
manglende tillid og desillusion overfor den nye 
konservative præsident og hans parti GNP. 
Ifølge Rodong Sinmun må man forberede sig på, at 
det sydkoreanske parlament i højere grad bliver et 

gummistempel for et forræderisk pro-USA og anti-
genforenings regime anført af fuldblods 
spytslikkeren Lee Myong Bak. 
   
NY NORDKOREANSK AMBASSADØR 
DDF Korea har fået ny ambassadør på ambassaden 
i Stockholm, der dækker de diplomatiske 
forbindelser med alle 5 nordiske lande. Den nye 
ambassadør tiltrådte i Stockholm i begyndelsen af 
april 2008 og han hedder Ri Hui Chol 
Venskabsforeningens repræsentanter mødte den nye 
koreanske ambassadør på en nordisk venskabs- og 
solidaritetssammenkomst i anledning af den 
koreanske SOLENS DAG, der blev holdt den 11. 
april 2008. 
På den nordiske sammenkomst blev det vedtaget at 
sende et fælles brev til DDF Koreas leder kammerat 
Kim Jong Il. Brevet blev underskrevet af 
repræsentanter for venstrefløjspartier i Norden og 
nordiske venskabsforeninger og studiegrupper. Fra 
Danmark underskrev Venskabsforeningen Danmark 
- DDF Korea og Danmarks Kommunistiske Parti. 
I brevet udtryktes støtte til DDF Koreas 
genforenings- og fredspolitik og fordømmelse af 
den nye pro-USA, anti-genforeningens, anti-
forsonings og anti-DDF Korea højreregering i 
Sydkorea. Ligeledes krævede brevets 
underskrivere, at USA nøje overholdt 6-
partsafatlerne og at det trak sig militært ud af 
Sydkorea, idet amerikansk militær tilstedeværelse 
udgør en hovedforhindring og trussel for 
genforening og fred i Korea.  

 
Fra Nordisk venskabssammenkomst på DDF Koreas 
ambassade i Stockholm 11. april 2008 i anledning af Solens 
Dag. Fra venstre ses Venskabsforeningens formand Anders 
Kristensen, bestyrelsesmedlem Henning Jakobsen, DDF Koreas 
nye ambassadør i Sverige Ri Hui Chol og ambassaderåd Kim 
Chol Guk.  
 
  

JAPAN FORLÆNGER SANKTIONER 
Japans regering meddelte den 11. april 2008, at den 
vil forlænge sine økonomiske sanktioner overfor 
Nordkorea og sejladsforbudet mellem de to lande. 
Japan begyndte det med, at DDF Korea endnu ikke 
har afviklet sit atomprogram og vil på den måde 
søge at lægge pres på koreanerne. 
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SYDKOREANERE PROTESTERER 

 
Sydkoreanere demonstrerer ved Seouls lufthavn imod 
præsident Lee efter hans tilbagekomst fra topmøde i Tokyo 
med Bush og Fukuda. 
 
Den 15. april 2008 demonstrerede en række 
organisationer for Nord-Syd dialog, fagforeninger 
m.fl. foran Seouls lufthavn da præsident Lee 
Myong Bak vendte tilbage fra Japan, hvor han 
havde været til topmøde med præsident Bush og 
premierminister Fukuda. Demonstrationen vendte 
sig imod, at Sydkoreas nye regering har indledt et 
tættere militært samarbejde med USA og Japan og 
Sydkoreas deltagelse i MD og PSI-projekterne. 
 
SAMSUNG CHEF AFSLØRET  
Præsidenten for Samsung - et af Sydkoreas største 
konglomerater - Lee Kun Hee måtte den 22. april 
2008 forlade sin chefpost efter 20 år. Det skete efter 
afsløringer af, at han havde medvirket til skattesvig 
for ca. 114 mill. US $. Ligeledes havde 
anklagemyndigheden i Seoul afsløret, at Lee havde 
skjult ca. 4,5 milliarder US $ fra firmaet på egne 
konti under dæknavne. Ifølge Forbes Magazine 
2008 er Lee verdens 605. rigeste mand med en egen 
formue på ca. 2 mia US $. Afsløringen har betydet 
et mærkbart fald i kursen på Samsung-aktier.  
 
SYDKOREANSK KONTOR AFVISES 
Forslaget fra Sydkoreas præsident Lee Myong Bak 
om oprettelse af ”forbindelseskontorer” i 
Pyongyang og Seoul blev den 26. april 2008 afvist 
af DDF Koreas regering. I sin begrundelse for 
afvisningen hed det, at forslaget virkede som om 
Lee var imbecil og optrådte som politisk 
søvngænger uden kendskab til den historiske 
udvikling i forholdet mellem Nord- og Sydkorea og 
den omliggende verden. 
Videre hed i begrundelsen for afvisningen, at Lee 
siden sin tiltræden, bakket op af USA, kun havde 
gjort alt for at ødelægge alle resultaterne, der 
igennem årene var opnået gennem 15. juni 2000 
Nord-Syd Fælleserklæringen. DDF Koreas regering 
fandt, at forslaget fra Sydkoreas præsident kun var 
et desperat trick for at imødegå den stigende kritik 
han møder i Sydkorea for at have bragt de inter-
koreanske relationer nær et kollaps. 

Endelig hedder det i begrundelse, at Lee Myong 
Bak kan starte med at anerkende 15. juni 2000 og 4. 
oktober 2007 erklæringerne, som hans forgængere 
har undertegnet. 
 
OL FAKLEN KOMMER TIL PYONGYANG  

 
Formanden for DDF Koreas øverste folkeforsamling kammerat 
Kim Yong Nam og Pyongyangs viceborgmester Pak Pyong 
Jong ses her med OL-faklen inden den overrækkes til den 
første løber tidligt om morgenen den 28. april 2008. 
 

Alt forblev festligt da OL faklen ankom med fly til 
Pyongyang i DDF Korea den 28. april 2008 om 
morgenen fra Seoul i Sydkorea. Flyet havde fået 
særlig tilladelse til at flyve direkte fra Syd til Nord 
hen over den stærkt bevogtede demarkationslinie, 
der deler Korea i to.  
Flere hundredetusinde festklædte mennesker var 
mødt op på den 20 km lange fakkel-rute rundt 
igennem Pyongyang. Fakkelruten sluttede i Kim Il 
Sung Stadion, hvor en stor OL ceremoni blev 
afholdt. 
Den første fakkelløber på ruten var den nu 72-årige 
Pak Do Ik, der i 1966 scorede sejrsmålet 1-0 til 
DDF Korea i kampen imod Italien under VM i 
fodbold.  
Efter Pyongyang blev OL-faklen sendt videre til Ho 
Chi Minh City i Vietnam den 29. april 2008. 
  

 
Tidligere fodboldspiller fra VM 1966 Pak Do Ik løber med OL 
faklen i Pyongyangs gader. 
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 AMBASSADØREN 
TAKKER AF 

 
Afgående ambassadør Jon In Chan fra Stockholm 
  
 

DDF Koreas ambassadør Jon In Chan 
på ambassaden i Stockholm rejste i 
begyndelsen af april 2008 tilbage til sit 
hjemland efter godt 5 år I Sverige. 
Venskabsforeningen i Danmark tog 
afsked med Jon den 17. februar på en 
sammenkomst i København. Det for 
anden gang, idet Jon tidligere har været 
diplomat på den koreanske ambassade i 
København 1979-1984 og er således en 
nær ven af Venskabsforeningen. 
I et interview med det svenske KOREA 
INFORMATION 4.2007 udtrykker Jon In 
Chan håb om en positiv udvikling på 
Koreahalvøen. Hovedproblemet er 
ifølge Jon, at USA i virkeligheden ikke 
ønsker et genforenet Korea. Interviewet 
fandt sted inden den nye højreregering i 
Sydkorea var trådt til. 

 
I deklarationen fra Nord-Syd topmøde den 4. 
oktober 2007 udtrykte både lederne fra Nord og 
Sydkorea troen på en ny æra for den uafhængige 
genforening i ånden af princippet om ”ved 
nationens egen kraft”, siger Jon in Chan og fastslår, 
at det centrale i topmødedeklarationen er 
enigheden. 
Nord- og Sydkorea har forskellige ideologier og 
økonomiske systemer, men trods dette kan vi 
samarbejde hvis vi vil. Hvis nationen er enig, så kan 
vi løse de øvrige problemer. 
De principper for national genforening, som 
præsident Kim Il Sung fremførte i 1972, deriblandt 
princippet om uafhængig, fredelige midler og stor 
national enhed, er accepteret af sydsiden. På 
topmøderne i 2000 og 2007 og de deklarationer, 
som blev vedtaget på disse møder havde som 
grundlag disse principper. 
En forudsætning for genforening er at USA’s 
tropper fjernes fra Sydkorea. Men at befolkningerne 
i Nord og Syd kræver større selvstændighed passer 
ikke USA. Vi har lært, at genforeningen 

nødvendigvis må gennemføres uden indblanding fra 
andre magter, og at Nord og Syd må være enige. 
Problemet med at gennemføre 15.juni 2000 
erklæringen var, at George W. Bush kom til magten 
i januar 2001, og hans regering var slet ikke 
interesseret i koreansk fred og afspænding. 
Problemet blev yderligere skærpet efter attentatet 
11. september 2001. Al tale om fred på 
Koreahalvøen kunne ikke gennemføres. 
Efter 2 nye krige i Afghanistan i 2001 og i Irak i 
2003 har situationen nu forandret sig. USA-
administrationen formår ikke længere at kaste sig 
ud i flere store internationale konflikter. 
Kernevåbenspørgsmålet hænger sammen med 
USA’s Koreapolitik. USA er en tiger som forsøger 
at knuse et lille dyr. Men husk på, at også små dyr 
har et forsvar. USA’s overfald i Irak har vist os, at 
de også kan finde på at overfalde os. Derfor 
behøver vi våben til at forsvare vores nation. Vi har 
været tvunget til at udvikle kernevåben som følge af 
USA’s trusler. Derefter kom der andre toner fra 
USA. Efter vi har gennemført en prøvesprængning 
kom seriøse forhandlinger i gang mellem os og 
USA. 
USA har ændret kurs overfor os, men 
grundlæggende stoler vi ikke på hinanden. Vi tror 
dog ikke, at USA afgørende har ændret sin politik 
overfor os. Det er derfor vi holder fast i princippet 
om skridt-for-skridt og handling-for-handling. 
6-partsforhandlingerne har medført, at USA skal 
fjerne os fra ”ondskabslisten” og fjerne 
finanssanktioner imod os, gøre Koreahalvøen til et 
atomvåbenfrit område og normalisere de politiske 
og diplomatiske forbindelser med DDF Korea. Til 
gengæld skal vi have olie og økonomisk hjælp 
mens vi lukker vort atomanlæg ned. 
Desværre har vi dårlige erfaringer med at stole 
USA. Præsident Clinton lovede os 2 
letvandsreaktorer og store mængder 
erstatningsbrændsel, men det viste at være bluf. 
Clinton troede nemlig, at DDF Korea ville gå 
under, hvorved man slap for at overholde aftalen. 
Og da Bush kom til truede han direkte med knuse 
DDF Korea. 
Men situationen har ændret sig. Genforening tager 
tid. Korea har nu været delt i over 60 år, men vi er 
på vejen, slutter ambassadør Jon In Chan 
forhåbningsfyldt. 

Torbjörn Björkman 
 

(Interviewet er sakset, oversat og lettere forkortet 
fra Korea Information 4-2007, som udgives af 

Svensk-Koreanska Föreningen) 
 
 
 



 20 

REFERAT 
AF 

 GENERALFORSAMLING I 
VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK-DEN DEMOKRATISKE 
FOLKEREPUBLIK KOREA  
DEN 28. NOVEMBER 2007 

 
1. Valg af dirigent og referent: 
Joan Korsgaard blev valgt som dirigent og Ulla 
Nørgaard Pedersen og Jan Wørmer som referenter. 
 
2. Bestyrelsens beretning: 
Formand Anders Kristensen aflagde bestyrelsens 
beretning. 
Han startede med at konstatere, at både Korea og 
Venskabsforeningen ligesom i 2006 havde haft stor 
offentlig opmærksomhed og omtale. 
I Korea skyldes opmærksomheden det historiske 
gennembrug i 6-partsforhandlingerne i februar 2007 
og det andet Nord-Syd topmøde i oktober samme 
år. For Venskabsforeningens vedkommende skyldes 
opmærksomheden naturligvis dels afledte 
virkninger af begivenheder i Korea, men også 
affødt interesse som følge af Christoffer Dreyers 
dokumentarfilm om foreningen, der blev vist ikke 
færre end 4 gange i DR2 i løbet af 2007 samt på 
diverse offentlige arrangementer og filmfestival. 
Formanden sagde, at han ikke ville foretage en 
fuldstændig opremsning af alle begivenheder i 
Korea i den forløbne generalforsamlingsperiode, 
men kun nævne de vigtigste begivenheder. 
 Om situationen i DDF Korea politisk fandt 
formanden, at den er stabil fortsat og at den 
såkaldte Songunpolitik, som Koreas Arbejderparti 
fører, ser ud til at virke. Der er fortsat økonomisk 
fremgang – langsom men sikkert. Det er et enormt 
arbejde at genoprette økonomien efter de 10 strenge 
år i 90’erne. Og dertil kommer fortsatte nye 
naturkatastrofer så kraftig styrtregn i juli og august 
2007, der ødelagde store landbrugsområder og 
infrastruktur. Og hertil kommer den fortsatte 
blokade fra USA og manglende levering af 
erstatningsbrændsel til energiforsyningen. 
Om forholdet DDF Korea-USA og 6-
partsforhandlingerne sagde formanden, at der nu 
var indgået en historisk aftale og sket en kovending 
fra USA’s side. Han henviste til de to seneste 
numre af Korea Bulletin, hvor dette er forklaret 
nærmere. 
Aftalen er en stor sejr for DDF Korea, der fik 
gennemført kravet om skridt-for-skridt og handling-
for-handling i den videre proces i atomsagen og 
samtidig betød, at USA måtte skrotte 
Bushregeringens ellers ultimative CVID-politik, der 
betød total afmontering og destruktion af alle DDF 

Koreas både civile og militære atomprogrammer før 
end USA overhovedet vil forhandle videre skridt. 
DDF Korea har nu aftalt, at man lukker Nyongbyon 
a-kraftværket ned inden årets udgang og fjerne ca. 
8000 brændselsstave, som forsegles. Nedlukningen 
er i gang, hvilket bekræftes af IAEA. Til gengæld 
herfor skal DDF Korea modtage kompensation i 
form af energiforsyning til en værdi svarende til 1 
million tons olie, finanssanktioner imod DDF Korea 
skal opgives fra USA, DDF Koreas indefrosne 
formue i Macao skal frigives, USA skal ophøre med 
at bruge betegnelse ondskabsaksemedlem om DDF 
Korea. Formanden undrede sig dog over, hvor for 
Nordkorea skulle slettes af ondskabslisten nu. 
Betingelsen for at være den liste var jo ifølge Bush 
at man støtter terror, og han efterspurgte hvad det er 
for en terror DDF Korea støtter og som de 
angiveligt snart ophører med. Samtidig er der 
nedsat arbejdsgrupper, der skal forhandle bl.a. 
emnerne: Fredsaftale i Korea, normalisering af 
forholdet mellem DDF Korea og USA og mellem 
DDF Korea og Japan,  Freds- og sikkerhedsordning 
for Nordøstasien. 
Aftalen indeholdt en række tidsfrister, der slet ikke 
kunne overholdes fra DDF Korea da USA’s første 
skridt om frigivelse af DDF Koreas 24 mill. US$ i 
en Macaobank trak ud i månedsvis. 
Processen med at føre aftalen ud i livet har desuden 
været særdeles hæmmet af, at USA fortsætter med 
tilbagevendende krigsøvelser i Sydkorea vendt 
imod Nord og militær oprustning. Her er tale om de 
omfattende RSOI og Foal Eagle, som USA og 
Sydkorea gennemførte i marts 2007. Formanden 
nævnte også USA’s stationering af avancerede 
våben som f.eks. stationeringen af en hel eskadron 
F117 angrebsfly i Sydkorea siden januar 2007. 
Voldsomme protester fra Nord bevirkede dog, at en 
planlagt øvelse i efteråret udsat på grund af Nord-
Syd topmødet og i stedet gennemført som 
computerspil. 
 

 
USA har siden januar 2007 stationeret en hel eskadron af disse 
F-117 angrebsfly i Sydkorea. 
 

DDF Koreas forhold til den internationale scene 

har været præget af, at de imperialistiske og vestlige 
magter har ført en fjendtlig politik overfor landet 
anført af USA. Det er bl.a. kommet til udtryk i FN 
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ved resolutioner om sanktioner. Både Kina og 
Rusland følger ikke den linie. 
Forholdet mellem DDF Korea og Japan er fortsat 
anstrengt, hvor Japan har iværksat skibsblokade og 
delvis handelsblokade imod DDF Korea og også 
bruger en hver lejlighed til at komme grus i 
maskineriet under 6-partsforhandlingerne. 
Forholdet er også spændt p.g.a. de japanske 
myndigheders fortsatte undertrykkelse og 
forfølgelse af det koreanske mindretal og dets 
organisation i Japan CHONGRYUN. 
Nord-Syd forholdet og processen med at 
implementere den 7 år gamle Nord-Syd 
Fællesaftale og dens mange projekter er heldigvis 
fortsat i det forløbne år, men har også været 
hæmmet af USA’s til tider meget fjendtlige 
Nordkorea politik og krigsøvelserne i Sydkorea, 
som forgifter Nord-Syd processen. Højdepunktet i 
denne proces var uden tvivl det andet Nord-Syd 
topmøde, der fandt sted i oktober 2007 i Pyongyang 
efter at være udsat 2 måneder grundet 
oversvømmelser i DDF Korea. De to koreanske 
ledere kammerat Kim Jong Il i Nord og Roh Moo 
Hyun fra Syd underskrev under topmødet den 4. 
oktober en ny Nord-Syd aftale, som bliver omtalt 
som en handlingsplan for den videre Nord-Syd 
forsonings- og samarbejdsproces. 
Aftalen indeholder 8 punkter og er omtalt andet 
steds i dette bulletin maj 2008.  
Situationen i Sydkorea er præget skærpede 
modsætningen mellem dem der besidder den 
økonomiske magt og de brede masser af arbejdere 
og bønder. Regeringen har store politiske og 
økonomiske vanskeligheder. Er blevet tvunget til at 
liberalisere handel med udlandet med såkaldte FTA 
(Free Trade Aggreement) og presses også af USA 
til at følge Bushregeringens hårde linie i forhold til 
Nordkorea og fortsatte troppetilstedeværelse og 
krigsøvelser vendt imod Nord. 

 
Amerikansk krigsmateriel ankommer til krigsøvelsen RSOI i 
Sydkorea i marts 2007.  

 
 Den stærkt udemokratiske Nationale Sikkerhedslov 
opretholdes stadig og regeringspartiet Uri ser ud til 
at ville tabe til valget til december til det 
konservative pro-Washington Grand National Party 

og dets præsidentkandidat Li Myong Bak. Li 
omtales af DDF Korea som en landsforræder. 
 

Venskabsforeningens aktiviteter:  
Formanden konstaterede, at det som allerede sagt 
også havde været et godt og aktivt år for 
Venskabsforeningen med stor offentlig 
opmærksomhed omkring foreningen. Baggrunden 
herfor lå bl.a. i instruktør Christoffer Dreyers 
dokumentarfilm En forening i modvind, der blev 
vist 4 gange i DR2 i løbet af 2007 og 
eftervirkningerne efter Enhedslisten Kbh. og SUF’s 
udelukkelse af Venskabsforeningens deltagelse i 
enhedsarbejdet om at arrangere Socialistisk 1. maj i 
København siden 2006. Formanden bemærkede 
ligeledes, at instruktør Christoffer Dreyers 
dokumentarfilm En Forening i Modvind 8. 
november 2007 fik prisen Årets GuldDok 2007 som 
årets bedste debut dok.film.    
Alle de traditionelle og planlagte aktiviteter var 
stort set gennemført og endda udvidet med nye.  
Formanden kunne også konstatere, at medlemstallet 
havde været svagt stigende det forløbne år. 
Bestyrelsesarbejdet har også været præget af stor 
enighed om foreningens linie og et godt og aktivt 
samarbejde selvom en væsentlig del af arbejdet 
fortsat ligger hos formanden.  
Bestyrelsen har i december 2006 udsendt et åbent  
protestbrev til DR2 over udsendelsen Det Røde 
Kapel, der fupper og nedgør koreanerne og gik 
hånd i med Bushregeringens dæmonisering af 
Nordkorea. Brevet blev offentliggjort flere steder 
bl.a. i Politiken, Arbejderen m.v. Bestyrelsen har 
også udsendt protestbrev til Japans regering i januar 
2007 over undertrykkelse og forfølgelsen af det 
koreanske mindretals organisation i Japan 
CHONGRYUN. 
I løbet af generalforsamlingsperioden har 
foreningen afholdt hele 6 medlemsmøder og andre 
møder – alle i anledning af koreanske nationale 
mærkedage i februar, april, juni, september, oktober 
og december 2007. Medlemsmøderne har været 
pænt besøgt. 
Udadvendte aktiviteter: 
Foreningen har også været med på 
Verdensjulemarked i Kbh. i december 2006. 
1. maj 2007 var der åbent hus hos formanden fra 
morgenstunden og efterfølgende havde foreningen 
en særdeles velbesøgt salgs- og udstillingsbod hos 
Rød 1. maj i Fælledparken i København. Der blev 
solgt materiale for 3 gange så meget som 
sædvanligt og der udspandt sig en livlig diskussion 
og mange spørgsmål om Korea blev stillet efter at 
foreningen var blevet mere kendt efter filmen En 
Forening i Modvind fra DR2.  
Også ved årets Rød Sommerlejr i Hørsholm i juli 
deltog foreningen en eftermiddag med oplæg og 
film og efterfølgende diskussion. 
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På samme måde var foreningen traditionen tro med 
hos årets K-Festival med en bod en hel weekend i 
august 2007 i Nørrebroparken i København. Også 
her var der stor interesse for foreningen. 
 

 
Venskabsforeningens bod hos K-Festival i København N. 
i august 2007. 
 

Som noget nyt var foreningen for første gang med 
på Danmarks Sociale Forum i september i 
København V. Her havde foreningen en bod i 3 
dage samt en velbesøgt workshop med film og 
diskussion med ca. 20 deltagere (især unge). 
Formanden var godt tilfreds hermed og fandt, at 
foreningen igen skulle deltage i lignende 
arrangement i 2009. 
I juni 2007 afholdt foreningen et ligeledes velbesøgt 
offentligt møde i København med oplæg fra 
Koreaeksperten Geir Helgesen fra Nordisk Institut 
for Asiensforskning. Geir fremkom med mange 
interessante analyser om situationen i Korea og 
sagde bl.a. at DDF Korea havde været nødt til at 
afprøve a-våben selvom han ikke selv havde 
sympati for det. Allerede kort efter – nemlig i 
november 2006 - kom DDF Korea ”ind i varmen” 
og begyndte bilaterale forhandlinger med USA. 
Se grundigt referat af mødet i Korea Bulletin august 
2007. 
 

 
Venskabsforeningens bod nos Danmarks Sociale Forum i 
København i september 2007. 

 
Henvendelse fra interesserede: 
Formanden kunne også oplyse, at foreningen i det 
forløbne år havde fået et stigende antal 

henvendelser fra studerende og skoleelever, der i 
flere tilfælde havde besøgt formanden privat for at 
foretage interview til projektopgaver o.l. Dette var 
angiveligt affødt af filmen En Forening i Modvind. 
Filmen havde også medvirket til en hel del 
læserbreve, blogindlæg og mails. Ikke alle var 
positive. En del endda meget grove og fjendtlige og 
ligefrem truende personlige vendt imod formanden. 
Formanden søger så vidt muligt at besvare alle 
henvendelser med mindre de har en karakter, der 
ikke kræver svar. 
Delegationer: 
Formanden besøgte DDF Korea efter invitation i 
februar 2007 i anledning af kammerat Kim Jong Il’s 
65-års fødselsdag. Han havde et intensivt 8-dages 
program hvor bl.a. Paekdusan i nord og Panmunjom 
i det sydlige DDF Korea blev besøg og der blev tid 
til diskussion af de helt aktuelle fremskridt i 6-
partsforhandlingerne på samme tid. 
Desværre lykkedes det ikke at sende en 
Venskabsdelegation af sted senere på året, som det 
ellers var planlagt. Der var 3 interesserede 
medlemmer, der dog alle valgte at vente med at 
rejse til 2008 for bedre at kunne spare op til 
rejseudgiften.   
Foreningen forventer at sende en 
Venskabsdelegation til Korea i september 2008 i 
forbindelse med fejringen af 60-årsdagen for 
grundlæggelsen af DDF Korea den 9. september 
2008. 
Foreningen fik ret sent et tilbud om at sende 
medlemmer af sted til Korea i efteråret 2007 for at 
overvære Arirangshowet i forbindelse med et 2-4 
dages ophold kombineret med et billigt flytilbud 
med Air Koryo. Der var ingen interesserede 
medlemmer til dette tilbud. 
Bulletin: 
Desværre lykkedes det igen i 2007 kun at udgive 2 
numre af Korea Bulletin. Et i maj og et i august. Til 
gengæld blev maj-nummeret usædvanligt flot og på 
hele 36 sider mod normalt 12. Formanden fandt at  
 

 
 Korea Bulletin udkom i maj 2007 i meget udvidet udgave på 
36 sider. 
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udgivelse af Korea Bulletin er en god tradition, der 
binder foreningen sammen og som skal fastholdes. 
Målet vil stadig være 3 numre årligt. 
 

Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45: 
Også foreningens humanitære indsamling til 
befolkningen i DDF Korea gjorde sig bemærket i 
2007. Under formandens besøg i Korea i februar 
2007 besøgte han foreningens venskabsby 
landsbyen Unha-ri hvor han overrakte 5 tons 
kunstgødning betalt af Nordkoreaindsamlingen. 
Gødningen skulle bruges til forårssåningen og 
svarede til ca. 10% af landbrugskooperativet Unha-
ris gødningsbehov det forår. Formanden fandt 
resultatet for flot og fandt, at foreningen igen næste 
år skulle have som mål at indsamle penge til 
humanitær bistand til Unha-ri. Det foreløbige mål 
er 2000€. 
 

 
Hovedindgangen til Unha-ri landbrugskooperativet, der i 
februar 2007 modtog humanitær hjælp i form af 5 tons 
kunstgødning fra Nordkoreaindsamlingen. 

 
 
Samarbejde med andre organisationer: 
Formanden fremhævede det fortsatte gode 
samarbejde med de kommunistiske partier DKP, 
KP og KPID. Foreningen for jævnligt sine 
synspunkter eller aktiviteter omtalt i de tre partiers 
medier ligesom vi er med på f.eks. Rød 1. maj, K-
Festival o.s.v.  Også Dansk-Cubansk Forening har 
foreningen fortsat et godt samarbejde med f.eks. 
omkring Verdensjulemarked m.v.  
Foreningens formand har også deltaget i et længere 
interview om Korea i Folkets Radio i marts 07 med 
opdatering og analyse om situationen i Korea. 
Folkets Radio har erklæret sig villig til at gentage 
noget sådant, når der igen er behov herfor. 
Formanden har ligeledes givet interview til en hele 
side i MetroExpress i oktober 07 i anledning af 
Nord-Syd Topmødet. 
 

 
Fra sammenkomsten på DDF Koreas ambassade i Stockholm i 
april 2007. Børn og voksne fra ambassadestaben underholder 
gæsterne fra de nordiske venskabsforeninger, venstrefløjs- 
partier og Korea-studiegrupper. 
 

Samarbejde med ambassaden i Stockholm: 
Bestyrelsen har fortsat et godt samarbejde med 
DDF Koreas ambassade. Ambassadør Jon In Chan 
og foreningens kontaktperson ambassaderåd Kim 
Chol Guk besøger regelmæssigt Danmark og 
Venskabsforeningen for at drøfte situationen i 
Korea og samarbejdet. Venskabsforeningen havde 
således også en delegation på besøg i Stockholm i 
april 2007 i forbindelse med en nordisk 
sammenkomst for andre venskabsforeninger og 
venstrefløjspartier i Norden. 
Samarbejde med DDF Korea: 
På samme måde har foreningen fortsat et godt 
samarbejde med søsterorganisationen i Korea – 
Korea-Denmark Friendship Society og 
paraplyorganisationen Den Koreanske Komite For 
Kulturelle Forbindelser med Udlandet (i daglig tale 
kaldet Kulturkomiteen). Formanden overbragte en 
hilsen fra formanden for Korea-Denmark 
Friendship Society Ryu Sung Rim til alle 
medlemmerne i anledning af generalforsamlingen. 
Samarbejde med andre internationale: 
Formanden gjorde endelig rede for, at foreningen 
fortsat er med i netværket af venskabsforeninger og 
solidaritetskomiteer og andre organisationer og 
partier, der støtter Koreas folk CILRECO i Paris. 
CILRECO holdt sit årsmøde i marts 2007 i Bryssel 
og fra Danmark deltog formanden. CILRECO 
vedtog handleplan for Koreasolidaritetsarbejdet for 
2007-08. Denne kan findes på CILRECO’s 
hjemmeside eller fås ved henvendelse til 
Venskabsforeningen. CILRECO har eksisteret i nu 
30 år og i den anledning er udarbejdet en 
dokumentarfilm, hvor også Venskabsforeningens 
arbejde igennem årene har sat sine spor. Filmen 
blev vist på et medlemsmøde i juni 2007 i Kbh. 
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Fremtidige aktiviteter og mål for 2008: 

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning ved i 
stikordform at ridse fremtidige aktiviteter og mål 
op. 
- Markere de sædvanlige koreanske mærkedage 
med bl.a. medlemsmøder og offentlige møde og 
hilsner. 
- Afholde særskilt solidaritets- og jubilæumsmøde i 
anledning af foreningens 40-års jubilæum. Holdes i 
september 2008 på grund af besøg fra Korea 
selvom 40-års fødselsdagen først er 10. oktober. 
- Udgive særbulletin med bidrag fra folk – kendte 
som ukendte – der har besøgt Korea. 
- Overveje koreanske kulturuge i oktober. 
- Udgive bog med titlen 100 spørgsmål og svar om 
DDF Korea. Måske kun 50. 
- Udfærdige en permanent Koreaudstilling på 
laminerede plancher i A3 størrelse. 
- Deltagelse i Nordisk konference i Stockholm i 
august 2008. 
- Deltagelse i Rød 1.maj, K-Festival og 
Verdensjulemarked. 
- Udgive 3 numre af Korea Bulletin. 
- Fortsætte Nordkoreaindsamlingen. 
- Sende en Venskabsdelegation til Korea i 
september 2008. 
-  Overveje medlemshvervekampagne. 
- Søge at udvide politiske kontaktflade til f.eks. 
flere ungdomsorganisationer og partier. 
- Fortsat fokus på fredsaftale i Korea og USA’s 
militære tilbagetrækning fra Sydkorea. 
- Fokus på implementeringen af de 2 Nord-Syd 
Fællesaftaler. 
 
Konkrete mål: 
- Indsamle mindst 10.000 kr. i 
Nordkoreaindsamlingen til vores venskabslandsby 
Unha-ri. 
- Skaffe mindst 10 nye medlemmer netto og 2 
kollektive. 
- Udgive 3 numre af Korea Bulletin herunder 
særnummer i anledning af foreningens 40-års dag 
og forbedre bulletin. 
- Sende en venskabsdelegation til Korea i 2008 
samt klare modtagelse af 2-3 mands delegation fra 
Korea. 
 
Derefter var der mulighed for spørgsmål og 
diskussion. 
Henning Jakobsen sagde, at han syntes det var godt 
foreningen endte med at deltage i Danmarks Sociale 
Forum, selvom der i bestyrelse var tvivl om 
hvorvidt vi havde ressourcer til det. Han mente, at 
foreningen igen skulle deltage i DSF i 2009, hvor 
det afholdes næste gang. 
Herefter blev en række konkrete spørgsmål om 
energisituationen i DDF Korea besvaret tillige med 
spørgsmål om fugleinfluenza og religion. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt 
bestyrelsens beretning. 
 
3. Regnskab:  
Foreningens revisorgodkendte årsregnskab blev 
omdelt og gennemgået af kassereren Ulla Nørgaard 
Pedersen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag: 
Bestyrelsen fremlagde et forslag til en resolution 
om situationen i Korea. Resolutionen blev 
enstemmigt vedtaget. Resolutionen kan ses som 
bilag til dette referat. 
 

5. Valg af bestyrelse: 

Bestyrelsen blev genvalgt. Bestyrelsen består af 
følgende: 
Anders Kristensen, formand og redaktør 
Jan Wørmer, sekretær 
Ulla Nørgaard Pedersen, kasserer 
Henning Jakobsen 
Mette Laurendz 
Joan Korsgaard 
Gert Poder 
Karsten Senik 
Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende 
bestyrelsesmøde den 8. december 2007 som det 
fremgår af ovenstående poster. 
 
 
6. Valg af revisorer: 

Mimi Kjær og Steen Nielsen blev genvalgt som 
revisorer. 
 
7. Eventuelt: 

Der var intet til dette punkt. 
 
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen 
og takkede for god ro og orden. 
 
Bilag: Resolution. Se næste side. 
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Resolution: 

 
Venskabsforeningen Danmark-Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea har i dag 
afholdt sin årlige ordinære generalforsamling. 
Generalforsamlingen har vedtaget følgende 
resolution: 
 
Det er med stor glæde, at vi har konstateret, at 
de to øverste ledere fra Nord- og Sydkorea 
henholdsvis kammerat Kim Jong Il og 
præsident Roh Moo Hyun i sidste måned har 
underskrevet en ny Nord-Syd Fælleserklæring 
om udvikling af Nord-Syd forbindelserne, fred 
og fremgang i Korea. Erklæringen blev 
underskrevet i Pyongyang den 4. oktober 2007 
og skal ses som fortsættelse og udbygning af 
den første historiske Nord-Syd Fælleserklæring 
af 15. juni 2000 om samarbejde, forsoning og 
genforening. Den nye erklæring sætter fokus 
på, at nord-syd processen skal foregå med 
gensidig respekt for forskelligheder i ideologi 
og samfundssystemer og ud fra princippet om 
ikke-indblanding i hinandens indre anliggender. 
I erklæringen er de to parter også enige om, at 
der skal fokus på, at våbenhvileaftalen fra 1953 
hurtigst muligt skal erstattes med en fredsaftale 
ligesom der skal iværksættes en række konkrete 
Nord-Syd konfliktforebyggende 
foranstaltninger. Endelig sættes der fokus på, at 
der skal mere fart på Nord-Syd samarbejdet 
indenfor økonomisk opbygning, kultur, sport, 
undervisning, videnskab, teknologi og det 
humanitære område. 
 
Vi hilser denne udvikling i Korea meget 
velkommen og udtrykker vores fulde støtte til 
det koreanske folks bestræbelser for at føre 
fælleserklæringen ud i livet.  
 
Vi ved, at sikring af fred og genforening er det 
koreanske folks højeste ønske. 
 
Desværre ved vi også, at fredsaftale endsige 
fred og genforening i Korea ikke kan opnås så 
længe USA forsat har et stort kontingent 
soldater og masseødelæggelsesvåben 
stationeret i Sydkorea. Ingen andre 
udenlandske magter har tropper og våben 
stationeret i Korea. Og USA spiller fortsat 
rollen som ”Big Brother” i Sydkorea. På den 
ene side deltager Bush-administrationens 
repræsentanter i 6-partsforhandlingerne om 

afatomisering af Koreahalvøen og tilhørende 
arbejdsgrupper om fred og sikkerhed, mens 
USA samtidig puster til ilden ved at støtte de 
mest højredrejede og reaktionære politiske 
kræfter i Sydkorea. Højrekræfter, der kun 
ønsker at stoppe den ellers positive udvikling 
mellem Nord og Syd, hvis de vinder i 
præsidentvalgkampen i næste måned. Ligeledes 
fortsætter USA på sydkoreansk jord med 
afholdelse af aggressive krigsøvelser vendt 
imod Den Demokratiske Folkerepublik Korea i 
nord. Krigsøvelser, der kun medvirker til at 
forøge spændingen og skabe yderligere 
konfrontation i området. 
 
Vi forlanger derfor, at USA omgående ophører 
alle krigsøvelser i Korea og farvandene 
omkring, og at Bush-administrationen straks 
indstiller den politiske og økonomiske støtte til 
de mest reaktionære kræfter i Sydkorea. 
Kræfter, der kun vil søge at dreje historiens hjul 
tilbage, hvis de kommer til magten. USA må 
samtidig nu komme til forhandlingsbordet for 
indgåelse af en fredsaftale til erstatning for den 
54 år gamle våbenhvileaftale i Korea. En 
fredsaftale, der naturligvis indebærer total 
amerikansk tilbagetrækning af tropper og 
masseødelæggelsesvåben fra Sydkorea. 
 

København, den 28. november 2007 
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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.kcckp.net/en/ 
 
 
 

 

 

Få mere information om 
Korea 

Søg på: www.kcna.co.jp 
 

KCNA er DDF Koreas 
officielle nyhedsbureau 

 

 

USA UD AF KOREA 

STØT  
NORDKOREAINDSAMLINGEN 

GIRO 5 25 22 45 

 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen overrækker 
her 5 tons gødning til formanden for landbrugskooperativet 
Unha-ri Ro Bong Ho i februar 2007. 
 
Siden 1997 har Venskabsforeningen Danmark - Den 
Demokratiske Folkerepublik Korea kørt en humanitær 
hjælpeindsamling til befolkningen i det nordlige Korea. 
Nordkoreaindsamlingen koncentrerede sig i de første år 
om egentlig nødhjælp som frø, kartoffelstiklinger, medicin 
og reservedele til ødelagte vindmøller. Det var under de 
vanskeligste år med hungersnød i Nordkorea. De seneste 
år har indsamlingen og Venskabsforeningen indgået 
venskabsaftale med landsbyen Unha-ri i Onchon i 
Sydpyonganprovinsen om, at det primært er der 
indsamlingen leverer sin humanitære bistand. Bistand 
gives hovedsageligt til dag- og døgnbørnehaven i byen. I 
de seneste år har Nordkoreaindsamlingen leveret legetøj, 
ny gulvbeklædning, træ til reparation af børnehavens tag, 
undervisningsudstyr og udstyr til stabilisering af den ellers 
ustabile elforsyning.  
Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 er en lille 
indsamling, der hovedsageligt baserer sig på bidrag fra 
Venskabsforeningens medlemmer og venner af 
foreningen. Men bidragene til børnene i Unha-ri gør 
meget stor nytte og fungerer også som en konkret 
solidaritetshandling overfor det koreanske folk. De 
indsamlede beløb går ubeskåret til Koreas folk. 
Næste donation til landsbyen Unha-ri vil blive overrakt 
under Venskabsforeningens kommende besøg i Korea i 
september 2008. Målet er her at indsamle 2000€ 
svarende til ca. 15.000 kr.  
 
Du opfordres også til at give et bidrag – stort eller 
småt – til: 

NORDKOREAINDSAMLINGEN   
GIRO 5 25 22 45 
Tordenskjoldsgade 14, 1., 1055 København K. 
 

Girokort kan fås tilsendt. Henvendelse se bagsiden 

 
Venskabsforeningens delegation overrækker humanitær 
bistand til Børnehaven i Unha-ri i oktober 2006: 
Bygningsmaterialer og undervisningsudstyr. 
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Læs  

ARBEJDEREN 
Danmarks røde dagblad 

Prøveabonnement: 
 2 måneder for 225 kr. 

eller 6 måneder for 550 kr. 
Ring 35 35 17 87 eller bestil på 
abonnement@arbejderen.dk  

Eller besøg www.arbejderen.dk 

 

LÆS

 

 
 

Få et gratis prøvenummer af 

KOREA BULLETIN 

 
 
Kontakt Venskabsforeningen – se bagsiden 
af dette Korea Bulletin. 
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