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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! 

Bliv 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:_____________________________________ 
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Leder:  

STOP USA’S KRIGSØVELSER I KOREA 

 
 

Bedst som der blæser en smule lunere vinde 

i Korea, har USA i april igangsat 

krigsøvelserne Key Resolve og Foal Eagle i 

Sydkorea og farvandene ud for den 

koreanske halvø. Krigsøvelserne har et 

omfang svarende til mobilisering til en rigtig 

krig med 300.000 sydkoreanske og 23.700 

USA-soldater forsynet med de mest 

avancerede amerikanske angrebsvåben, som 

skal øve militært angreb på DDF Korea i 

nord.      

     På foranledning af USA deltager 

Danmark også med et antal officerer fra 

Flyvevåbnets Taktiske Stab sammen med en 

række andre af USA’s tætteste allierede i 

krigsøvelserne for at give disse et skær af 

”verdenssamfundet imod Nordkorea.” 

Krigsøvelserne var oprindeligt planlagt 

afholdt i starten af februar, men de blev 

udsat for ikke at forstyrre afholdelsen af 

Vinter OL i Sydkorea med deltagelse af 

DDF Korea, som lykkeligvis blev en 

igangsætter for den nye Nord-Syd dialog. I 

stedet for at give den nye fredeligere 

udvikling i Korea en chance, blev de USA-

ledede krigsøvelser alligevel tromlet 

igennem. 

     Venskabsforeningen Danmark-DDF 

Korea finder det højst malplaceret og 

uansvarligt, at USA sammen med Danmark 

og andre tætte USA-følgere afholder 

krigsøvelser i Korea, der kan få den spirende 

nord-sydkoreanske dialog til at bryde 

sammen. Derfor kræver vi, at USA som 

øverstkommanderende i Sydkorea ophører 

med afholdelse af sådanne krigsøvelser. 

     Vi opfordrer samtidig den danske 

regering til at stoppe sin deltagelse i 

krigsøvelserne, der kun puster til ilden, bedst 

som nye og fredeligere tider er på vej i 

Korea.  

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


TOPMØDE DDF KOREA-KINA 

 
DDF Koreas leder Kim Jong Un og Kinas 

præsident Xi Jinping til topmøde i Beijing den 27. 

marts 2018.                           Af Anders Kristensen 
 

Den 27.-28. marts 2018 aflagde DDF 

Koreas leder Kim Jong Un uventet et 

såkaldt uofficielt besøg i Kina hos 

præsident Xi Jinping efter en uofficiel 

invitation. Selvom der er mange 

vurderinger af besøget, er der ingen tvivl 

om, at det har styrket DDF Koreas position 

i regionen og styrket og forbedret forholdet 

mellem DDF Korea og Kina. 
 

Besøget i Kina var kammerat Kim Jong 

Un’s første besøg i landet efter hans 

tiltrædelse som DDF Koreas Øverste leder i 

2011. Kim var ledsaget af sin hustru Ri Sol 

Ju og en række af Koreas Arbejderpartis 

højtstående ledere.  

     Kinabesøget kom efter det nye Nord-Syd 

tøbrud i Korea og aftaler om Nord-Syd og 

DDF Korea-USA topmøder er kommet i 

stand på initiativ fra lederen Kim Jong Un. 

Flere iagttagere vurderer, at det kinesiske 

skifte fra flere års distancering fra og 

forsigtige kritik af DDF Korea skal ses i 

sammenhæng med netop udviklingen i 

Korea, hvor Kina ikke ønsker at blive kørt 

ud på et sidespor. 

     Under besøget blev der både tid til 

politiske samtaler, privat frokost, statsbanket 

og et besøg for Kim Jong Un på et 

videnskabeligt institut med den nyeste 

kinesiske teknologi.  

     Under Kina-besøget udtalte kammerat 

Kim Jong Un på en statsbanket, at ”DDF 

 
Kammerat Kim Jong Un og Xi Jinping til officiel 

modtagelse i Folkets Store Hal. 

 
Leder Kim Jong Un mødes med præsident Xi Jinping i 
Diaoyutai Statsgæstehuset i Beijing. 
 

Korea og Kina har et historisk langt og 

stærkt venskabsforhold med revolutionære 

forpligtelser, der skal styrkes yderligere 

generation efter generation under den nye 

situation med udvikling i Korea.    

    I de politiske samtaler mellem de to 

topledere har leder Kim Jong Un bl.a. udtalt, 

at han betragter besøget som udtryk for, at 

de nordkoreansk-kinesiske relationer nu er 

udviklet og styrket til et nyt og højere 

niveau. Og videre at man fremover vil se et 

forstærket samarbejde om strategisk 

kommunikation og om strategisk og taktisk 

samarbejde mellem de to lande. 

     Xi svarede hertil bl.a., at han lagde vægt 

på en fortsat udvikling af det kinesisk-

nordkoreanske venskab som tidligere 

generationer har skabt på grundlag af den 

sejrrige socialisme ud af fælles idealer og 

revolutionært venskab. Videre sagde Xi, at 

han fandt, at ”den positivt forandrede 

situation i Korea er udtryk for 

virkeliggørelse af leder Kim Jong Un’s og 

Koreas Arbejderpartis kloge strategiske 

beslutninger.” Xi tog positivt imod invitation 

fra Kim Jong Un om genbesøg i DDF Korea 

snarest.  



TOPMØDE DDF KOREA-USA        
- hvad er USA’s Koreastrategi? 

Af Anders Kristensen, formand for 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 
 

For første gang nogensinde er der 

planlagt et topmøde mellem Nordkorea og 

USA. Det sker efter over 70 år - med først 

en meget blodig Koreakrig med 

sønderbombning af Nordkorea og 

terrormord med napalm og kemikalier på 

4 millioner civile og sidenhen årtier med 

USA’s straffepolitik, blokade, sanktioner, 

såkaldt ”maksimalt pres”, forsøg på 

regimeskifte og alvorlige atomkrigstrusler 

om total udslettelse af Nordkorea og dets 

befolkning (Trump på FN’s 

generalforsamling: ”Totally destroy 

North Korea”). Er USA ved at få en ny 

Koreastrategi, eller er de mange 

modsatrettede udmeldinger fra Trump 

bare udtryk for hans temperament og 

lunefuldhed? 
 

Sejr for Nordkorea 
Kim Jong Un’s udstrakte hånd i nytårstalen i 

2018 har måske været en igangsætter for en 

helt ny epoke i Korea. Først med Nordkoreas 

deltagelse i vinter OL i Sydkorea, med 

kulturel udveksling mellem Nord- og 

Sydkorea, genoptagelse af dialog mellem 

Nord og Syd på højt plan med et inter-

koreansk topmøde i Sydkorea i sigte i april, 

med det første nordkoreansk-kinesiske 

topmøde i 7 år i marts og med det nu 

planlagte historiske topmøde mellem DDF 

Korea og USA i maj i år. 

     Et topmøde mellem Nordkoreas leder og 

USA’s præsident Donald Trup er historisk i 

særklasse. Det har aldrig før fundet sted i de 

over 70 år Korea har været delt efter Japans 

nederlag i 2. verdenskrig. Selvom Trump 

påstår, at topmødets afholdelse skyldes hans 

succesfulde Nordkoreapolitik med 

maksimalt pres på Nordkorea, så er der 

ingen tvivl om, at den største sejr tilhører 

Nordkorea. USA har i årevis stillet skrappe 

forhåndsbetingelser om total nordkoreansk 

atomafvæbning for at gå i dialog med 

Nordkorea, men nu vil Trump uden 

forhåndsbetingelser møde Nordkoreas leder 

Kim Jong Un. Kim Jong Un vil i en stærk 

forhandlingsposition møde USA’s præsident 

på lige fod, som leder af et uafhængigt 

Nordkorea og af en atommagt – og ikke med 

hatten i hånden eller som bydreng med 

instrukser fra andre magter – som det er 

tilfældet, når det gælder Sydkoreas leder. 

     Vi kender selvfølgelig endnu ikke svaret 

på det indledende spørgsmål i denne artikel 

og udkommet af det forestående Kim-Trump 

topmøde, men forhåbentlig vil det føre til 

starten på en ny og fredeligere dialogbaseret 

tid i Korea, som mange koreanere og både 

nord og syd længe har kaldt på.  

     USA har i årevis stillet forhånds-

betingelser for dialog med Nordkorea. 

Forhåndsbetingelser om en ensidig atom- og 

missilafvæbning af Nordkorea ud fra en 

ønsketænkning om at se et svækket 

Nordkorea med mulighed for regimeskift 

initieret af USA. Det gør de ikke til det 

forestående topmøde. Men USA og dets 

allierede har ikke til sinds at lempe 

sanktioner og handelsblokade mod DDF 

Korea forud for topmødet. Trump udtaler:  

” Vi fortsætter med maksimalt pres.”  

     Måske er der håb om en ny og mere 

fredelig udvikling i Korea med amerikansk 

de facto accept af et atombevæbnet 

Nordkorea, indtil der kan gives 

tilstrækkelige sikkerhedsgarantier og en  

normalisering af relationerne mellem 

Nordkorea og USA kan påbegyndes. Det 

første skridt må her være en ophævelse af 

sanktionerne og indgåelse af en fredsaftale 

mellem de to lande som erstatning for den 

nu 65-årige våbenhvileaftale fra 

Koreakrigen. En fredsaftale vil danne 

grundlaget for efterfølgende etablering af 

diplomatiske forbindelser mellem Nordkorea 

og USA - og Nordkorea og Japan, 

sikkerhedsgaranti i form af en gensidig ikke-

angrebsaftale mellem Nordkorea og USA. 

Desuden gradvis amerikansk militær 

tilbagetrækning og trinvis atomafrustning i 

begge lejre med målet om et totalt 



atomafrustet Korea og farvandene omkring 

samt gradvis større selvstændighed i 

Sydkorea. En sådan udvikling i forhold til 

USA vil med sikkerhed nyde stor folkelig 

opbakning i begge dele af Korea og være 

banebrydende for et langt tættere nord-

sydkoreansk samarbejde, samhandel, 

forsoning og udveksling med genforening 

som mål – i første omgang ved en 

føderationsdannelse. 

     Men et succesfuldt topmøde med en 

efterfølgende fastholdelse og fortsættelse af 

en ny nordkoreansk-amerikansk dialog 

forudsætter uden tvivl som første skridt, at 

USA letter sanktioner og blokader og afstår 

fra gigantiske krigsøvelser vendt imod 

Nordkorea på koreansk jord. Det vil blive 

besvaret fra Nordkorea med fortsat 

moratorium for deres atom- og missil-

udviklingsprogrammer.   
 

Mange farer lurer forude 
Men vil USA virkeligt medvirke til og 

tillade ovennævnte udvikling i Korea? 

Imperialismens strategi er jo netop hele tiden 

at søge at udvide sit domæne globalt. Det 

har den særligt haft held med efter 

kontrarevolutionerne i Østeuropa og 

tidligere USSR. Det kan enten ske ved at 

gøre hele lande til marionetstater, 

indlemmelse i NATO, oprettelse af 

amerikanske militærbaser, indførelse af 

profitable handelsaftaler for USA m.m. Og i 

de tilfælde dette ikke er muligt, går 

imperialismens strategi ud på at svække 

lande ved at søge at så splittelse blandt dets 

folk og derved gøre disse møre eller hindre, 

at de udgør nogen trussel for imperialismens 

interesser. Sådan er det også i Korea: USA 

har i årevis pønset på et USA-iscenesat 

regimeskifte i det mineralrige Nordkorea 

gennem blokade og sanktioner, der rammer 

civilbefolkningen, som man derpå håbede, 

ville gøre oprør mod landets ledelse. Når det 

imidlertid ikke har virket, men kun styrket 

den folkelige enhed og opbakning til 

ledelsen, så gælder det for alt i verden om at 

opretholde konfrontation og splittelse og 

delingen af Korea og det koreanske folk. Det 

kan USA nemlig også profitere af, idet det 

anvendes som påskud for USA’s miltære 

oprustning og opmarch i Korea og regionen. 

USA’s militærindustri profiterer på dette.  

     Vestlige ledere og medier kalder 

Nordkoreas ledelse for uforudsigelig og 

farlig, men faktisk passer denne beskrivelse 

meget bedre på Trump. Nordkoreas ledelse 

handler i virkeligheden meget rationelt, 

hvilken den nye udvikling med topmøder 

vidner om. Det er tværtimod Trump, som er 

farlig og uforudsigelig på grund af de mange 

sager, der konstant dukker op.  

     Det er faktisk uhyggeligt, hvad en 

lunefuld og åbenlyst racistisk og 

narcissistisk person med ryggen mod muren 

kan finde på for at skaffe sig et eftermæle.   

 
Trumps nye høge: USA’s udenrigsminister Mike 

Pompeo (tv) og sikkerhedsrådgiver John Bolton. 
 

Rabiate højrenationalister og krigshøge 

som rådgivere 

     En anden fare forude er, at Trump netop 

har udskiftet sine nærmeste rådgivere, hvad 

angår udenrigsanliggender og sikkerheds-

politik. Den tidligere udenrigsminister 

Tillerson er for nylig pludselig blevet 

udskiftet med CIA-chefen, høgen Mike 

Pompeo, som udenrigsminister (afventer dog 

Kongressens godkendelse), og den 9. april 

tiltrådte den meget rabiate højre-

nationalistiske krigsmager John Bolton som 

den 4. sikkerhedsrådgiver for Trump i hans 

kun 15 måneder som præsident. Det skal her 

nævnes, at Bolton mange gange igennem de 

seneste år som diplomat har anbefalet 

militære angreb på Nordkorea bl.a. ved 

taktiske angreb på udvalgte mål i Nordkorea 

for ”at give Kim Jong Un en blodtud og 

huskekage.” Lige efter nyheden om 

udskiftningen af Bolton til 

sikkerhedsrådgiver kom ud i slutningen af 

marts udtalte han til flere amerikanske 



medier, at han vil anbefale Trump ”at føre 

en hård linje i mødet med den utroværdige 

Kim Jong Un.” Og til Fox News har Bolton 

udtalt: ”Den eneste grund til, at vi skal 

medvirke til topmødet, er at forkorte den tid 

vi kommer at spilde med at forhandle med 

dem (Nordkorea).” I februar udtalte Bolton 

således til Wall Street Journal, at der både er 

juridisk og sikkerhedsmæssigt grundlag for 

et angreb på DDF Korea: ”Truslen er 

umiddelbar, og argumentet mod at handle 

præventivt hviler på en fejlfortolkning af en 

praksis fra før-atomare og før-missil tider. 

Selvom der er huller i USA’s efterretninger 

om Nordkorea, bør vi ikke vente til det 

absolut sidste øjeblik. Det vi risikerer ved at 

sætte et angreb ind efter, at Nordkorea har 

atommissiler, der kan nå os, er en langt 

farligere situation.”    

     I samme ånd udtalte Mike Pompeo den 

11. marts i Fox News avisen om det 

kommende topmøde: ”Tag ikke fejl. Der vil 

ikke blive givet nogen indrømmelser.” 

Pompeo har i påsken aflagt et hemmeligt 

besøg hos DDF Koreas leder Kim Jong Un 

som forberedelse til det kommende. 

     Med Bolton og Pompeo som centrale 

rådgivere for Trump og centrale aktører på 

det forestående topmøde hænger der således 

mørke skyer over topmødet. 

     Også Japan vil presse på for en fortsat 

konflikt med DDF Korea og søge at stikke 

en kæp i hjulet på et eventuelt forbedret 

forhold mellem DDF Korea og USA. Japans 

premierminister Shinzo Abe besøgte 17. 

april præsident Trump i Washington, hvor 

han i frygt for at Japan blev koblet af 

begivenhederne omkring Korea forsøgte at 

advare Trump om, at han skulle regne med, 

at Kim Jong Un ville forsøge at bluffe, og 

han i hvert ikke kom med reelle hensigter. 

     Det fik Trump til at udtale efter Abes 

besøg: ”Hvis jeg tror, at mødet med Kim 

ikke bliver frugtbart, så møder jeg ikke op.” 

Dagen forinden havde den omskiftelige, let 

påvirkelige og lunefulde Trump ellers sagt 

efter Pompeos besøg i Pyongyang: 

”Nordkorea viser masser af god vilje.” 

Så hvad der er op og ned hos Trump, har 

 

 
USA-soldater i krigsøvelsen Key Resolve april 

2018. 
 

vi stadig til gode at vide. 
 

Double freeze er blevet til single freeze 
I den lange række af farer forude for det 

forestående topmøde mellem Kim og Trump 

er også de gigantiske krigsøvelser Key 

Resolve og Foal Eagle, som blev sat i gang i 

april i Sydkorea. Her deltog 300.000 

sydkoreanske og 23.700 amerikanske 

soldater, der under USA’s militære 

overkommando nu er i gang med at øve sig i 

invasion af Nordkorea forsynet med de mest 

avancerede amerikanske våben. Det sker 

oven i købet med deltagelse af et antal 

danske officerer, der skal dygtiggøre sig, så 

Danmark er klar til at deltage militært fra 

dag 1, hvis en ny krig bryder ud i Korea. 

Bakket op af både Kina og Rusland har 

Nordkorea tilbudt et dobbelt frys (double 

freeze), som betyder, at Nordkorea fastfryser 

sine atom- og missiltest mod at USA 

afholder sig fra afholdelse af de gigantiske 

tilbagevendende krigsøvelser i Sydkorea.  

     Nordkorea har indledt fastfrysningen af 

test, mens USA svarer igen med fortsatte 

krigsøvelser. Den 21. april besluttede DDF 

Korea officielt at indstille alle atom-og 

ICBM-test. Så double freeze er endt med 

single freeze. Det er tankevækkende og 

uhyggeligt. Bedst som vi oplever tøbrud i 

Korea på vej væk fra konfrontation og 

krigstrusler, vælger USA med opbakning fra 

Danmark og en række andre tætte allierede 

at tromle disse krigsøvelser i gennem. De 

blev i første omgang udsat for ikke at 

forstyrre vinter OL i Sydkorea i februar, men 

nu har man åbenbart ingen skrubler med at 

forstyrre en ny og måske fredeligere 

udvikling i Korea. 



FØRSTE GANG I KOREA 
Om at være førstegangsrejsende 12 

spændende dage i DDF Korea  
 

Af Morten Dam 

 
Morten Dam sammen med guiden Han. 

 

I august 2017 gik min store drengedrøm om 

at komme til DDF Korea endelig i 

opfyldelse. Jeg har i mange år drømt om at 

kommer dertil og er stor tilhænger af, at man 

på egen hånd tager ud i verden for at 

undersøge og stille spørgsmålstegn ved de 

etablerede medier og politikeres fremstilling. 

Jeg havde på forhånd gjort mig mange 

tanker om, hvordan jeg ville opleve de 

mange fordomme og historier, man dagligt 

hører om landet. På rejsen var vi en 

delegation på otte medlemmer fra 

Venskabsforeningen. Blandt de otte rejsende 

var vi tre, der skulle opleve DDF Korea for 

første gang.  

     Allerede inden vi tog af sted, var der 

overraskende oplevelser: Når jeg fortalte 

mine venner og kollegaer, at jeg skulle rejse 

til DDF Korea, reagerede ca. 80-90% med at 

spørge, om det overhovedet var muligt at 

rejse til dertil. Der kom også kommentarer 

om, at jeg nok ikke ville få meget at se. Det 

stik modsatte var dog tilfældet. Det har 

været utroligt nemt at arrangere en rejse til 

DDF Korea, bestille flybilletter til 

Pyongyang og få visum til DDF Korea. 

Faktisk var det meget nemmere, hurtigere og 

billigere at få visum til DDF Korea end til 

Kina (og mange andre lande). Vi fløj ind til 

Pyongyang fra Beijing, hvilket er meget 

almindeligt, men det er også muligt at flyve  

 

 
Solidaritetsmarch på Paektubjerget 

 

dertil fra Shenyang, Shanghai og 

Vladivostok. Derudover tager mange 

rejsende toget til DDF Korea fra Kina eller 

Rusland.  

     Vi havde på forhånd aftalt rejsens 

program ud fra flere ønsker og tidligere 

venskabsbesøg. Derudover var der et 

officielt program, der knyttede sig til 

festivalen. Endelig var der fritid i 

Pyongyang med plads til spontaniteter, 

herunder tid på egen hånd.  Jeg kunne skrive 

en hel bog om rejsen og de utallige 

oplevelser, store som små, jeg fik i DDF 

Korea. Det har uden tvivl været den største 

oplevelse i mit liv. Jeg har valgt at beskrive 

to ting, der gjorde et særligt indtryk.   
 

Besøg på Paektubjerget 
Hovedformålet med rejsen var at deltage i 

the 5th International Festival in Praise of the 

Great Persons of Mt. Paektu (IFPGPP). 

Denne festival finder sted hvert 5. år og har 

mange deltagere fra hele verden. I 2017 

deltog over 300 delegerede fra 70 forskellige 

lande.  

     Højdepunktet ved festivalen var besøget 

på Paektubjerget helt oppe ved grænsen til 

Kina i 2750 meters højde. Paektubjerget har 

en stor betydning for koreanerne som et 

revolutionært sted og et område, hvorfra 

kampen mod den japanske besættelse 

startede. Her blev afholdt en event med taler 

og en solidaritetsmarch, mens vi nød de 

utroligt smukke og naturskønne omgivelser i 

bjergene.  
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DDF KOREA INDSTILLER TEST 
AF A-VÅBEN OG MISSILER 

 
Fra mødet i Koreas Arbejderpartis centralkomite 

den 21. april, hvor det blev besluttet at indstille 

test og udvikling af a-våben og interkontinentale 

missiler.    
 

Koreas Arbejderpartis centralkomite holdt 

fredag den 21. april sit 3. plenarmøde i 

indeværende kongresperiode. Partiets 

formand Kim Jong Un styrede mødet 

sammen med partiet politbureaus præsidium. 

På dagsordenen var 3 punkter: 1. 

Spørgsmålet om videreudvikling af den 

socialistiske opbygning. 2. Spørgsmålet om 

et revolutionært opsving indenfor videnskab 

og uddannelse. 3. Organisatoriske 

spørgsmål. 

     Formand Kim Jong Un aflagde beretning 

med efterfølgende indlæg fra 

centralkomitemedlemmerne Choe Ryong 

Hae, Pak Pong Ju og Kim Jong Gak. 

Herefter blev der vedtaget en resolution 

under punkt 1 med titlen ”Proklamering af 

storslået sejr for linjen for samtidig 

udvikling af økonomisk opbygning og 

udvikling af et atomforsvar.”  

     I oplæg til den første resolution sagde 

formand Kim Jong Un blandt andet: 

”Situationen i vort land har ændret sig 

hurtigt i den koreanske revolutions favør 

takket være DDF Korea proaktive politik og 

indsatser for at fuldføre vort mål om at blive 

en atommagt.” ”Som følge heraf er 

afspænding og fred på vej på den koreanske 

halvø og i regionen, og der er sket 

dramatiske ændringer i det internationale 

politiske landskab.” Videre sagde Kim Jong 

Un i sit oplæg: ”Vi har på mirakuløs vis 

opnået en komplet sejr i den historiske sag 

for at opbygge en atommagt. Det er sket på 

 
Deltagere i Koreas Arbejderparti 3. plenarmøde 

den 21. april 2018. 
 

mindre end 5 år, og er en stor sejr for Koreas 

Arbejderpartis politiske linje om samtidig at 

give topprioritet til økonomisk opbygning og 

opbygning af et atomforsvar. En sejr som 

kun det koreanske folk er i stand til at opnå.” 

Formand Kim Jong Un kunne således 

konkludere, at de historiske mål om samtidig 

udvikling på to fronter, som vedtaget på 

partiets centralkomites plenarmøde i marts 

2013, nu er opnået med succes. 

     Resolutionen indeholder 6 punkter:  

1. Vi er nu lykkedes med at udvikle et 

tilstrækkeligt afskrækkende atom- og 

missilforsvar. 

2. Vi indstiller derfor alle atomvåbentest og 

test af interkontinentale missiler fra den 21. 

april 2018. DDF Koreas atomtestanlæg vil 

blive nedlagt og vores teststop vil 

transparent blive garanteret.  

3. Indstillingen af atom- og interkontinentale 

missiltest skal betragtes som et bidrag til 

bestræbelserne for international afrustning, 

og vi vil slutte op om kravet om 

verdensomspændende stop for atomprøve-

sprængninger. 

4. DDF Korea vil aldrig tage atomvåben i 

brug, medmindre det udsættes for angreb og 

provokation. 

5. Vi vil fra nu af sætte alle kræfter og 

menneskelige ressourcer ind på at opbygge 

en stærk socialistisk økonomi for markant at 

hæve folkets levestandard. 

6. Vi vil søge at skabe tæt kontakt og aktiv 

dialog med vore nabolande og det 

internationale samfund for at forsvare fred 

og stabilitet på Koreahalvøen og i verden. 
                                                  Anders Kristensen                 



NORD-SYD TOPMØDE AFTALT 
TIL AFHOLDELSE 27. APRIL PÅ 

SYDSIDEN I PANMUNJOM 

 
Den sydkoreanske regeringsdelegation krydser her 

den 29. marts 2018 grænsen i Panmunjom ind på 

nordsiden for at mødes med nordkoreanske 

forhandlere om forberedelse af det kommende 

Nord-Syd topmøde.   
 

På et forberedende nord-syd arbejdsmøde 

i Panmunjom blev det den 29. marts 

aftalt, at det forestående historiske Nord-

Syd topmøde i Korea skal finde sted den 

27. april på sydsiden i Panmunjom. 
 

Den 29. marts 2018 trådte lederen af den 

sydkoreanske regerings forhandlings-

delegation genforeningsminister Cho Myong 

Gyon ind over demarkationslinjen til Nord 

for at deltage i forberedende arbejdsmøder 

op til det forestående inter-koreanske 

topmøde. Han blev mødt af lederen af en 

tilsvarende nordkoreansk delegationsleder 

Ri Son Gwon fra Komiteen for Fredelig 

Genforening. 

     Efter fem forhandlingsrunder over to 

dage kunne de to parter offentliggøre, at 

udvekslingen af synspunkter havde været 

åbenhjertige og ærlige. De to parter var 

blevet enige om, at det forestående topmøde 

mellem DDF Koreas leder Kim Jong Un og 

Sydkoreas præsident Moon Jae In skal 

afholdes fredag den 27. april i Panmunjom 

på sydsiden i Fredshuset.  

     Derudover er aftalt en række 

forberedende arbejdsmøder i Panmunjom 

om bl.a. topmødedagsorden, afsluttende 

Nord-Syd Fælleserklæring, fælles 

pressekonference, protokol, sikkerhed, 

pressedækning og en  

 
Forhandlingsleder fra nord formand for Komiteen 

for Fredelig Genforening Ri Son Gwon ses her 

den 29. marts overfor syds forhandlingsleder 

Sydkoreas genforeningsminister Cho Myong 

Gyon under forhandlingerne i Thongil House på 

nordsiden i Panmunjom.    

 

række tekniske spørgsmål. 

     Dagsordenen på det kommende topmøde 

er således endnu ikke aftalt færdigt (ved 

Korea Bulletins deadline), men emner som 

fredsaftale, atomafrustning, militær 

afspænding og en ny æra med nord-syd 

samarbejde har været på forhandlingsbordet. 

 

Nord-Syd toplederes telefonhotline 

åbner og testes 

     På nord-syd arbejdsmødet blev også 

aftalt, at den nyetablerede telefonhotline 

mellem de to øverste ledere i Korea skulle 

afprøves af de to ledere personligt første 

gang den 20. april forud for topmødet. Det er 

nu sket med succes syv dage før topmødet 

den 27.april. Den militære nord-syd 

telefonhotline i Panmunjom er ligeledes 

genetableret med daglig kommunikation. 

     Det kommende nord-syd topmøde er det 

tredje af sin art. De to første topmøder faldt 

sted i 2000 mellem DDF Koreas Kim Jong Il 

og Sydkoreas præsident Kim Dae Jung og i 

2007 mellem Kim Jong Il og Sydkoreas 

daværende præsident Roh Moo Hyon. 
Anders Kristensen 
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SYDKOREANSK POPBAND 
OPTRÆDER I PYONGYANG 

 
DDF Koreas leder Kim Jong Un møder her 

medlemmerne af det populære sydkoreanske K-

pop pigeband Red Velvet efter en succesfuld 

koncert i Østpyongyang Storteater. 
 

Befolkningen i DDF Koreas hovedstad 

Pyongyang spærrede i starten af april 

øjnene op. For første gang nogensinde 

havde landet besøg af et sydkoreansk 

popband. 
 

Som led i den igangværende tilnærmelse 

mellem Nord og Syd i Korea efter mange års 

konfrontation blev der i forbindelse med 

Nord-Syd samtalerne under vinter OL også 

aftalt Nord-Syd udveksling med en række 

kulturelle aktiviteter. Som et led i disse 

kulturelle aftaler stod det berømte 

sydkoreanske K-popband, pige-popbandet 

Red Velvet, på scenen i det store og 

propfyldte Østpyongyang Storteater den 1. 

april 2018 for at optræde til koncerten med 

det dobbelttydede navn Forår på vej. Blandt 

tilskuerne var også DDF Koreas leder Kim 

Jong og hans hustru Ri Sol Ju samt 

Sydkoreas kulturminister Do Chon Hwan. 

     Koncerten, der blev tv-transmitteret og 

samsendt i både Nord- og Sydkorea, varede 

over to timer og blev en stor succes med et 

meget begejstret publikum. Koncerten 

sluttede med en særlig sang i anledning af 

begivenheden med titlen: Vi ønsker 

genforening. 

     I et interview med KCNA udtrykte 

lederen Kim Jong Un blandt andet, at han 

”forventede at denne sydkoreanske 

artisttrups besøg og optræden her i 

Pyongyang vil udgøre en særlig anledning til  

 

 
Artisterne på første fælles Nord-Syd koncert. Her i 

Pyongyang på Jong Ju Yong stadion 3. april. 
 

 
 

 
K-pop med det sydkoreanske pigebandet Red 

Velvet optrådte i Pyongyang 1. april. 
 

at demonstrere følelsen af at være en 

nation.” Kim Jong Un var så begejstret, at  

han foreslog, at DDF Korea snarest skulle 

gengælde med en nordkoreansk koncert i 

Seoul. 

     Efter koncerten udtalte flere medlemmer 

af bandet Red Velvet, at de havde været 

meget nervøse for at skulle optræde i 

Nordkorea, hvor de aldrig havde været. Men 

at den varme modtagelse fra det 

nordkoreanske publikum havde fjernet al 

nervøsitet. 

     Det sydkoreanske K-popband var ikke 

den eneste kulturudveksling i april måneds 3 

første dage. Et sydkoreansk taekwondo show 

og en kæmpe fælles nord-syd koncert, blev 

der også tid til på det store Ryogyong Jong 

Ju Yong Stadion i Pyongyang med plads til 

12.000 tilskuere.              Anders Kristensen 

https://www.nknews.org/wp-content/uploads/2018/04/pyongyang-concert_05_KCNA.jpg?c=1522666890030


Sportsnyt: 

DDF KOREA TIL OL I TOKYO 

I 2020 OG BEIJING I 2022 

 
Præsidenten for Den Internationale Olympiske 

Komite Thomas Bach ses her på besøg hos DDF 

Koreas leder Kim Jong Un 31. marts 2018. 
 

DDF Koreas leder Kim Jong Un holdt i 

påsken møde i Pyongyang med præsidenten 

for Den Internationale Olympiske komité 

Thomas Bach. 

     Her gav Kim Jong Un udtryk for, at DDF 

Korea ønsker at deltage i sommer OL i 

Tokyo i 2020 og i vinter-OL i Beijing i 

2022. 

     Thomas Bach udtalte efter mødet: ”Vi 

havde et meget frugtbart møde, hvor det stod 

klart, at den øverste leder har en vision for 

sportens betydning, når det kommer til 

uddannelse og sundhed. Han forklarede, at 

sporten er en grundpille i hans politik for 

den fremtidige udvikling af Nordkoreas 

uddannelse og sundhed.” 

     Videre sagde lederen Kim Jong Un til OL 

præsidenten, at DDF Koreas deltagelse ved 

vinter OL i Pyeongchang med fælles 

indmarch af atleter fra Nord og Syd var ”et 

vigtigt bidrag til en fredelig dialog”. Og 

videre, at ”Vinter OL-deltagelsen har 

medvirket til at åbne et helt nyt kapital af 

harmoni og tøbrud i det engang så fastfrosne 

Nord-Syd forhold i Korea”.  

     DDF Korea har deltaget i alle 

sommerolympiader siden 1972 – med 

undtagelse af OL i Los Angeles i 1984 og 

OL i Seoul i 1988. Man har deltaget 9 gange 

i vinter OL siden 1964. 

     OL præsidentens besøg endte med en 

garanti om, at han aktivt vil arbejde for DDF 

Koreas OL-deltagelse i Tokyo og Beijing.  

                                                 Michael Dam 
 

PYONGYANG MARATON 2018 

 
Fra Pyongyang Maraton i april 2018 

 

Det årlige Pyongyang maraton, som har 

været afholdt siden 1981, løb af stablen 

søndag den 8. april. 

     Løbet går fra Kim Il Sung-Stadion 

gennem byens gader og forbi mindesmærker 

som Triumfbuen, Juchetårnet og Kim Il 

Sung-Pladsen og lidt uden for byen, inden 

løberne vender tilbage til stadion, hvor 

50.000 tilskuere hylder løberne. 

     Der blev løbet 5 km, 10 km, halv maraton 

og maraton af tusinder af deltagere – børn 

som voksne – ligesom der også var løb for 

handicappede (kørestol, blinde mm ) 

     Siden 2014 har løbet været åbent for 

udenlandske amatørløbere, og der deltog i år 

omkring 400 udlændinge fra 43 lande. 

Desuden deltog 13 professionelle afrikanske 

eliteløbere. 

     Vinder af mændenes maraton blev Ri 

Kang Bom fra DDF Korea i tiden 2:12:53. 

     Kvindernes maraton blev vundet af DDF 

Koreas Kim Hye Gyong i tiden 2:27:24 

foran hendes tvillingsøster. 

     Alle kan frit tilmelde sig Pyongyang 

maraton 2019 gennem Koryo Tours. 

Michael Dam  



HVIS DU ER INTERESSERET I 

FODBOLD OG NORDKOREA, SÅ SÆT 

KRYDS I KALENDEREN! 
Er man interesseret i DDF Koreas 

præstationer på de internationale 

fodboldbaner, er her en oversigt over nogle 

af de vigtigste begivenheder i 2018:  

I august og september forventes både mænd 

og kvinder at deltage i fodboldturneringerne 

(og andre sportsgrene) ved de 18. Asiatiske 

Lege i Indonesien.  

     I august deltager DDF Korea i U20-

kvinde-VM i fodbold i Frankrig.  

     I november og december gælder det 

deltagelsen i kvindernes U17-VM i fodbold i 

Uruguay.  

     I september og oktober er DDF Korea 

kvalificeret til at deltage i mændenes 

asiatiske mesterskaber for U16-

fodboldlandshold i Malaysia.  

     Og til oktober er det så mændenes 

asiatiske mesterskaber for U19-

fodboldlandshold i Indonesien, som står på 

programmet.                    Henning Jakobsen 
 

25. APRIL-FODBOLDKLUBBBEN MED I 

FORRESTE RÆKKE I ASIEN 

Ved det asiatiske fodboldforbunds, AFC’s, 

klubfodboldturnering for mænd, ”AFC 

Cup”, som er en slags asiatisk pendant til 

”Europa League” har Pyongyang-holdet 25. 

April SC vundet de tre første kampe i gruppe 

1. Først med 1-0 hjemme over 

landsmændene Hwaepul den 7. marts, senere 

med en 5-1-udesejr over Hang Yuen fra 

Taiwan den 14. marts og derpå en 8-0-

hjemmesejr over Benfica Macau den 11. 

april. De tre returkampe forventes spillet i 

løbet af april og maj.  

Hwaepul ligger foreløbig på en tredjeplads i 

gruppen.                           Henning Jakobsen              
 

DDF KOREA KVALIFICERET TIL DE 

ASIATISKE MESTERSKABER I FODBOLD 

DDF Koreas mandlige fodboldlandshold op 

opnår også udmærkede resultater på 

fodboldbanen. Senest har DDF Koreas 

fodboldlandshold den 27. marts slået Hong 

Kong med 2-0 på Kim Il Sung-stadionet i 

Pyongyang. Dermed har man  sammen med 

gruppevinderne fra Libanon kvalificeret sig 

til næste års asiatiske mesterskaber i fodbold 

i de Forenede Arabiske Emirater. Det blev til 

i alt 11 points i 6 kampe for DDF Korea i 

kvalifikationsgruppe B.    Henning Jakobsen 
 

TO NORDKOREANSKE SKILØBERE 

HJEMVENDT FRA DE PARAOLYMPISKE 

VINTERLEGE 

De to deltagende nordkoreanske 

langrendsløbere formåede at gennemføre 

konkurrencerne ved de Paraolympiske 

Vinterlege i marts i Pyeongchang i 

Sydkorea, hvor Ma Yu Chol opnåede de 

bedste placeringer for DDF Korea med en 

26. plads på 15 kilometer-distancen og en 

31. plads på 1,1 kilometer sprint-distancen. 

Henning Jakobsen 
 

KIM JONG UN SENDER VARM 
LYKØNSKNINGSHILSEN TIL 
CUBA’S NYE PRÆSIDENT 

 
Miguel Diaz-Canel med Kim Jong Un i Korea i 2015 

 

DDF Koreas Øverste leder formand Kim 

Jong Un sendte den 20. April en varm 

lykønskning til Cubas nuvalgte præsident  

Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez i 

anledning af valget. Kim Jong Un sagde i sin 

hilsen, at valget er udtryk for en stærk vilje 

hos det cubanske parti, regering og folk til at 

stå fast på den cubanske revolutions værdier 

og landvindinger på socialismens vej. Han 

udtrykte håb om, at de broderlige bånd 

mellem DDF Korea og Cuba vil styrkes i 

fremtiden.                                             A.K. 



VELBESØGT MEDLEMSMØDE 

 
Fra Venskabsforeningens åbne medlemsmøde 7. 

april 2018. 
 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

indbød til åbent medlemsmøde i Nordvest 

Bogcafe i København NV. den 7. april. I 

mødet deltog 20 medlemmer og enkelte 

interesserede ikke-medlemmer. 

     Formand Anders Kristensen orienterede i 

en tale om den aktuelle situation i Korea og 

om afholdte og kommende aktiviteter i 

Venskabsforeningen. Ligeledes mindede han 

om, at datoen for mødet var lagt for samtidig 

at mindes præsident Kim Il Sungs 106-års 

fødselsdag. 

     Efter en række spørgsmål og diskussion 

blev den for nylig afdøde Jørgen Melskens 

film fra 2008 Rejsen til Korea vist. Filmen 

er en reportage fra Venskabsforeningens 

medlemsrejse til Korea i 2008 i anledning af 

60-årsdagen for DDF Koreas grundlæggelse. 

     Mødet sluttede med kammeratligt 

samvær og hygge med Lenas hjemmebagte 

kage.                                 Anders Kristensen   
 

CITAT: JILL STEIN PRÆSIDENTKANDIDAT 
FOR USA’S GRØNNE PARTI 31. juli 2017: 
”Nordkorea har et reelt problem med vores 

krigsøvelser, som i realiteten er 

forudsigelige. Der er tale om atomangreb, 

førstehånds atomangreb, som øves af USA 

og Sydkorea.” 

”Lang tid før deres (Nordkoreas) missiltest 

har USA øvet atomvåbenangreb imod 

Nordkorea. Vi har stadig atomvåben placeret 

i Sydkorea.” 

 VENSKABSFORENINGEN TIL 
NORDISK TRÆF PÅ KOREAS 
AMBASSADE I STOCKHOLM 

Af Morten Dam 

 
Venskabsforeningens formand Anders Kristensen 

taler på Nordisk Træf på DDF Koreas ambassade.   

 

I anledning af præsident Kim Il Sungs 106-

års fødselsdag 15. april, også kaldet Solens 

Dag, havde DDF Koreas ambassade i 

Stockholm inviteret til Nordisk Træf lørdag 

den 14. april 2018. Her mødtes en delegation 

på fire fra den danske venskabsforening med 

andre venskabs- og solidaritetsforeninger 

samt politiske partier fra hele Norden samt 

fra Estland for at fejre dagen sammen med 

ambassadens ansatte. Dette blev gjort med 

taler af alle venskabsforeninger og politiske 

partier ud over ambassadørens tale. Fra 

venskabsforeningen holdt formand Anders 

Kristensen en tale, hvor han bl.a. udtrykte 

stærk støtte til den fremstrakte hånd fra DDF 

Koreas leder Kim Jong Un, der nu ser ud til 

at medføre åbning af en helt ny fredelig 

epoke i Koreas historie i Nord-Syd-forholdet 

og en styrkelse af DDF Korea i forhold til 

USA med to vigtige forestående topmøder – 

Nord-Syd og DDF Korea-USA.  

     Udover mødet bød dagen på også på 

generalforsamling i den svenske 

venskabsforening Svensk-Koreanska För-

eningen og socialt samvær, hvor der blev  

 



 
Fra Nordisk Træf på DDF Koreas ambassade 14. 

april. Her taler formanden for Svensk-Koreanska 

Föreningen Christer Lundgren. Foto: Morten Dam 
 

budt på frokost med mange koreanske 

specialiteter. Det blev også tid til at 

netværke og til gode samtaler med to unge 

nordkoreanske Ph.D. biologistuderende, der 

er midlertidigt bosat og arbejder i Uppsala i 

Sverige.     
 

INTERNATIONAL KOMITE 
STIFTET I MINSK 

 
Fra stiftende møde i Organiseringskomiteen i 

Minsk i Hviderusland i april 2018. 
 

I dagene 10.-12. april 2018 afholdtes i 

Minsk i Hviderusland et stiftende møde i en  

ny Organiseringskomite For Internationale 

Festivaler Til Hyldest For Store Paekdusan 

Personligheder. Til den internationale 

komite valgtes 38 medlemmer fra 29 lande 

fra fem verdensdele. Medlemmerne er især 

repræsentanter for venskabs- og 

solidaritetsorganisationer for Koreas folk. 

Til komiteens ledelse valgtes et 

formandskab på 9 – heriblandt formanden 

for den danske Venskabsforening Anders 

Kristensen, der også deltog i mødet i Minsk. 

Komiteen besluttede bl.a. at afholde 

Paekdusan-festival hver 5. år – næste gang i 

2022, og en fredsmarch fra Pyongyang til 

Kaesong og en solidaritetskonference i 

Pyongyang i september i år i forbindelse 

med fejringen af 70-årsdagen for grund-

læggelsen af Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea. 
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Venskabsforeningens delegation besøger her en 

bondefamilie i Unha-ri i august 2017. 
 

Helt særlige personlige venskaber  
Det er meget anderledes at rejse som en 

venskabsdelegation end som almindelig 

turist. Udover at det både giver en masse 

anderledes muligheder for at opleve DDF 

Korea, medfølger der selvfølgelig også store 

arrangementer. Når man rejser på denne 

måde kommer man meget tæt på andre 

mennesker, som man tilbringer meget tid 

sammen med. Både andre delegerede og 

også koreanere som deltager i festivalen. Jeg 

fik et særligt venskab til en tilknyttet vores 

delegation som er samme alder som jeg selv. 

Vi tilbragte meget tid sammen over de 12 

dage og fik snakket om alt fra politik til 

personlige ting. På forhånd ville jeg aldrig 

have troet at det ville være så nemt at 

komme ind på livet af en koreaner, men vi 

faldt i hak fra starten og havde det utroligt 

sjovt hele vejen igennem. Det har skærpet 

min forståelse af DDF Korea, og jeg lovede 

mig selv inden jeg tog hjem, at jeg ville 

komme tilbage – helst så snart som muligt. 

Jeg kan varmt anbefale alle at tage til DDF 

Korea og se det med egne øjne!  

      Venskabsforeningen rejser igen i 

september 2018 til DDF Korea i anledning 

af landets 70-års dag. Hvis man ønsker at 

høre mere om denne rejse: Kontakt: 

Formand Anders Kristensen på mobiltelefon 

23 69 07 80 eller dk-korea@inform.dk 

mailto:dk-korea@inform.dk


SYDKOREAS EX-PRÆSIDENT 

SKAL 24 ÅR I FÆNGSEL 

 
Sydkoreas tidligere præsident Pak Geun Hye 

følges her tilbage til fængsel efter dommen den 6. 

april på 24 års fængsel og 102 millioner kroner i 

bøde for omfattende korruption og magtmisbrug. 
 

Sydkoreas tidligere præsident den 66-

årige Park Geun Hye blev den 6. april 

2018 idømt 24 års fængsel og 102 mill. 

kroner i bøde for korruption, 

magtmisbrug, højforræderi og læk af 

statshemmeligheder. 
 

Dommen blev afsagt i Seouls Distrikts-

domstol (byret). Hendes medsammensvorne 

Choi Soon Sil fik 20 års fængsel. Choi er 

datter af grundlæggeren af en stor 

sydkoreansk shamanistisk menighed. Park 

var tæt veninden med Choi siden 

barndommen, men var også i et sygt 

afhængighedsforhold til Choi, der gjorde 

hende ude af stand til at adskille tjenestelige 

pligter fra private sager. Da sagen begyndte 

at rulle i oktober 2016 opstod en stadig 

stærkere folkelig protestbevægelse for Parks 

afgang med de såkaldte Candle Light 

demonstrationer i alle store byer i Sydkorea 

med millioner af deltagere. Det var de 

største massedemonstrationer siden den 

folkelige opstand, der i 1987 afskaffede det 

tidligere militærdiktatur. Der blev rejst 

rigsretssag imod Park, og i marts 2017 var 

beviserne imod hende så stærke, at der var 

grundlag for en varetægtsfængsling, mens 

politi og anklagemyndighed arbejdede 

videre med sagen. I retssagen erkendte Park 

aldrig ansvaret for de alvorlige anklager, 

men forsøgte i stedet at placere det hos 

personer omkring hende.  

     Under retssagen kom det frem, at Park 

via hendes veninde Choi havde afpresset 

flere store sydkoreanske konglomerater – de 

såkaldte chaebol – for meget store 

pengebeløb mod forretningsmæssige fordele 

som modydelse. For store chaebols som 

Samsung, Lotte og SK drejer det sig således 

om henholdsvis 42, 40 og 50 milliarder 

kroner. Pengene blev overført til to 

fupfonde, som skulle have til formål at 

”fremme koreansk kultur og ungdomssport.” 

I august 2017 blev Samsungs præsident Lee 

Jae Yong idømt 5 års fængsel for medvirken 

i Parks korruptionsvirksomhed.  

      I grundlaget for dommen indgik også 

ulovlig black-listning af kritikere af hendes 

regering samt læk af tophemmelige statslige 

forhold og involvering af veninden Choi i 

store politiske beslutninger.        

     Men korruption blandt magthaverne i 

Sydkorea er ikke ukendt: Den tidligere 

fascistiske diktator Chon Doo Hwan og 

senere Roh Tae Wo blev i start 90’erne dømt 

lange fængselsstraffe for korruption og 

højforræderi. Ja selv Roh Moo Gyun, som 

havde den nuværende præsident Moon Jae 

In som personlig rådgiver, blev også dømt 

for korruption og begik selvmord i 2009. 

Parks forgænger, den konservative præsident 

Lee Myong Bak, er i dag i gang med 

afsoning af fængselsstraf for korruption. 

     Park, der kom til magten i 2013, er datter 

af den tidligere forhadte fascistiske diktator 

Park Chung Hee, der blev myrdet ved at 

statskup i 1979. 

     Selvom der på overfladen findes et 

såkaldt borgerligt liberalt demokrati i 

Sydkorea i dag, har der i årtier eksisteret en 

syg politisk kultur med korruption og 

magtmisbrug. Og de egentlige magthaverne 

er ikke nødvendigvis præsidenten og 

regeringen. Det er derimod fortsat en 

håndfuld magtfulde familiekontrollerede 

chaebols, der har overlevet adskillige 

korruptions-skandaler og regeringsskift og 

således fortsat kontrollerer landets økonomi. 

Anders Kristensen 



VENSKABSFORENINGEN ER NU 
OGSÅ SANKTIONSRAMT AF USA 

 

 
 

I januar 2017 fik Venskabsforeningen 

Danmark-DDF Korea et godt tilbud om køb 

af røde kuglepenne med vores navn printet 

ind. Tilbuddet kom fra det amerikanske 

firma National Pen. Bestyrelsen besluttede at 

købe 50 stk. til salg, og vi fik som et særligt 

tilbud 25 stk. gratis oveni. Da vi modtog 

kuglepennene som bestilt den 14. februar 

2017, betalte foreningen prompte samme 

dag den medfølgende regning på 661 kr.  

     Herefter modtog Venskabsforeningen 

adskillige rykkerskrivelser for manglende 

betaling for kuglepennene, hvortil 

foreningen svarede, at vi havde kvittering 

for betalingen til National Pens bank-

forbindelse i Danmark Skandinaviska 

Enskilda Banken. 

     Efter stadig flere rykkere kom der så en 

overraskende forklaring på den påståede 

manglede betaling. De 661 kr. kom pludselig 

retur til Venskabsforeningen fra 

Skandinaviska Enskilda med en kort 

bemærkning om, at bankoverførslen til USA 

var blevet afvist, indefrosset og senere 

returneret af USA’s Finansministeriums 

OFAC (Office of Foreign Assets Control) på 

grund af sanktioner mod Nordkorea. Det 

viser sig derved, at USA’s meget omfattende 

sanktioner og blokade imod DDF Korea ikke 

kun omfatter landet selv, mens også venner 

og samarbejdspartnere med DDF Korea – 

herunder altså Venskabsforeningen. 

 

 
 

     Ifølge OFAC’s hjemmeside har USA’s 

finansministeriums OFAC til formål ”at 

kontrollere og håndhæve handelssanktioner, 

der er iværksat af hensyn til USA’s 

udenrigspolitik og nationale sikkerhed rettet 

imod fremmede lande og regimer, 

terrorister, international narkotikatrafik, 

aktiviteter relateret til spredning af 

masseødelæggelsesvåben og andre trusler 

imod USA’s nationale sikkerhed, udenrigs-

politik og økonomi.”  

     Venskabsforeningen på USA sanktions-

liste betyder, at vi således så sandelig er 

kommet i ” fint selskab.”  National Pen, med 

hovedsæde i Maywood i New Jersey, må 

således ifølge USA’s lovgivning slet ikke 

handle med den sanktionsramte 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea. 

Men det må jo være deres sag.  

     Det skal her tilføjes, at regningen på de 

661 kr. selvfølgelig omgående blev betalt 

igen til National Pen på anden måde end via 

Venskabsforeningens bankkonto. 

Anders Kristensen 
 

STATSBUDGET 2018 VEDTAGET 
MED OPTIMISME I DEN 
ØVERSTE FOLKEFORSAMLING 

 

Fra mødet i Den Øverste Folkeforsamling. 
 

Den Demokratiske Folkerepublik Korea’s 

parlament Den Øverste Folkeforsamling har 

den 11. april 2018 vedtaget et statsbudget for 

2018. Stemningen på mødet i folkefor-

samlingen var præget af optimisme på grund 

af de to forestående topmøder, som man 

forventede vil smitte af på 

nationaløkonomien og betyde lempelser af 

sanktioner.  

     Statsbudgettet blev sat til en indtægt på 

5,1% over 2017. 73,9% af statens indtægter 

kommer fra statsejede virksomheder 

herunder Koreas Folkehær, der blev bevilget 

15,9% af statsbudgettet. Resten kommer fra 

privat og kooperativ og lokal økonomi. A.K. 



KOREAKONFLIKTEN OG 
VEJEN VÆK FRA RAGNAROK 

 

Af Geir Helgesen, leder af NIAS 
 

Alle har en mening om Nordkorea, og 

den altovervejende majoritet ser 

Nordkorea som historiens bæst, og som 

værende årsag til måske en ny krig i vor 

tid. De fleste reagerer alene på mediernes 

reportager. De fleste har overhovedet ikke 

sat sig ind i konflikten og dens historie. 
 

I 1945 ved verdenskrigens afslutning blev 

Korea efter 35 års japansk kolonisering 

befriet med afgørende støtte fra sovjetiske 

tropper i nord og amerikanske i syd. Denne 

befrielsesaktion og de efterfølgende 

beslutninger vedrørende administrationen af 

landets to halvdele beseglede Koreas 

skæbne, og er grundlaget for dagens 

komplicerede konflikt på den koreanske 

halvø. Den midlertidige deling af landet var 

aftalt mellem verdenskrigens sejrende 

stormagter, helt uden at repræsentanter for 

modstandsbevægelsen i Korea havde været 

inddraget. 

     I syd fandt den amerikanske 

besættelsesmagt det fornuftigt at ansætte de 

koreanere i landets administration, som 

havde erfaringer med dette arbejde fra 

kolonitiden. Modstandsbevægelsen 

(Folkekomiteerne, red.) blev under et 

betragtet som ”kommunistiske 

grupperinger” og holdt udenfor enhver 

indflydelse. Den amerikanske antropolog 

Cornelius Osgood, som opholdt sig i 

Sydkorea i 1947, skrev i den stadig 

læseværdige bog ”Koreans And Their 

Culture”, at unge mænd fra enhver 

sydkoreansk landsby blev mistænkt for at 

være kommunister, og ofte anholdt. 

Sydkoreas første leder, Syngmann Rhee, 

som var ledende figur i den koreanske 

konservative nationalistiske eksilbevægelse, 

havde, da han kom tilbage til Korea, tilbragt 

33 år i udlandet – hovedsageligt i USA. 

     I nord, hvor naturen og grænsen til 

Sovjetunionen og Kina betød, at der var et 

bagland med potentielt venligtsindede 

autoriteter, havde guerillaen haft større 

muligheder for at operere. Da den Røde Hær 

indtog Pyongyang, var det da også sammen 

med den person, som allerede havde et navn 

som guerillaleder, og de interne konflikter i 

ledelsen i Pyongyang stod mellem 

kommunister, som var nationalt sindede eller 

internationalt sindede, det vil sige enten 

argumenterede for den sovjetiske eller den 

kinesiske vej. Den nationalt sindede Kim Il 

Sung konsoliderede magten ved blandt andet 

at etablere gode relationer til begge de 

kommunistisk ledede naboer i nord og 

samtidig fastholde en stærk nationalt 

orienteret politisk linje, som endda blev 

formuleret som landets officielle ideologi 

(Juche-ideen, red.). 

     Med en anti-kommunistisk ledelse i 

Sydkorea, formelt som demokratisk, men 

reelt indsat og allieret med USA, og en 

kommunistisk-nationalistisk ledelse i 

Nordkorea støttet af Sovjetunionen og 

yderligere (fra 1949, red.) fra den nye 

kommunistiske regering i Kina, kom Nord- 

og Sydkorea til at udgøre et brændpunkt i en 

verden, hvor den kolde krig allerede var 

under hastig udvikling. Koreakrigen, hvor 

nordkoreanske tropper overskred den 

midlertidige demarkationslinje langs den 38 

breddegrad for at befri befolkningen i syd 

fra militærdiktaturet, må ses i lyset af tidens 

voldsomme ideologiske konflikter.  

Koreakrigen varede i tre år og kostede mere 

end 3 millioner mennesker livet. I 1953 

underskrev parterne en våbenhvile, som 

stadig er gældende. At denne aftale endnu 

ikke er afløst af en fredstraktat viser, at 

konflikten på den koreanske halvø må ses i 

et længere historisk perspektiv og 

understreger alvoren i dagens ophedede 

situation. 

     I 1960’erne og 1970’erne var Nordkorea 

på mange måder en succeshistorie. I 1969 

vurderede CIA, at Nordkorea lå foran 

Sydkorea på de fleste områder af økonomien 

med undtagelse af landbrugsproduktionen. 

Men selv denne fungerede, uanset et hårdt 

klima og på trods af, at kun 20 % af 



Nordkoreas areal er dyrkbart. Ideen om at 

landet skulle klare sig selv, være selvhjulpen 

på flest mulige områder (Juche-ideen, red.), 

medførte etableringen af et omfattende 

kunstvandigssystem, og dermed blev man 

nogenlunde i stand til at producere 

tilstrækkeligt med fødevarer. Nordkorea 

deltog desuden i den udbredte handels-

økonomi med byttehandel indenfor den 

kommunistiske blok, samt modtog 

udviklingsbistand fra både Sovjetunionen og 

Kina og Østeuropa. Denne selvstændighed 

blev sat på en hård prøve omkring 1990, da 

Sovjetunionen brød sammen, og dermed 

også de kommunistisk ledede lande i 

Østeuropa, medens Kina indførte en styret 

markedsøkonomi. Store dele af befolkningen 

i Nordkorea blev ramt af hungersnød, og for 

første gang måtte styret i Pyongyang 

anmode om international fødevarebistand. 
 

USA’s krigsøvelser årsag til spændingen 
     Medens Nordkorea kom bedst fra start, 

blev de i slutningen af 1980’erne overhalet 

(økonomisk, red.) af Sydkorea, hvor 

autoritære regimer i demokratisk 

forklædning gennemførte en hastig 

eksportorienteret industrialisering. I 

1990’erne gennemførtes en reel 

demokratisering (borgerligt demokrati, red.). 

Forholdet til Nordkorea står på trods af, at 

den sydkoreanske præsident Moon har 

udtrykt vilje til at genoptage samarbejdet 

med Nordkorea, i skyggen af forholdet 

mellem Nordkorea og USA, og det har i 

årevis været nærmest et ikke-forhold. Årligt 

tilbagevendende massive USA-ledede 

militærøvelser udenfor Nordkoreas kyster er 

en væsentlig årsag til, at den militære 

spænding kan opretholdes. USA’s militære 

indgriben i Irak, Afghanistan og Libyen er, 

set fra Pyongyang, begrundelsen for den 

aktuelle oprustning i landet. 

     Hvorfor er det delte Korea fortsat delt, og 

hvorfor er spændingen stadig eksplosiv nu 

mere end nogensinde efter afslutningen på 

den kolde krig? Nordkoreas isolation – både 

den selvvalgte og især den, som verdens-

samfundet bl.a. via FN’s Sikkerhedsråd 

senere har påført landet som straf for dets 

militære oprustning, bidrager til at 

vedligeholde konflikten, og manglende 

kontinuerlig kommunikation mellem 

parterne, gør våbenhvilen på den koreanske 

halvø til den længstvarende og mest usikre 

våbenhvile i nyere tid. 

     Der er seriøse røster fremme om, at 

årsagen til konfliktens fortsættelse skal 

søges udenfor Nordkorea. Nordkorea er den 

fjende, USA har brug for i forbindelse med 

deres udbygning og forstærkning af den 

militære tilstedeværelse i Asien. Den 

egentlige begrundelse for denne udvikling er 

Kinas vækst og voksende økonomiske og 

politiske indflydelse i regionen. 
 

Vesten handler uansvarligt i Korea 
     Sensommerens (2017, red.) genopblussen 

af de voldsomme oratoriske udgydelser 

mellem lederne i henholdsvis Washington 

og Pyongyang har udviklet sig skræmmende. 

Hvis en krig bryder ud i Korea, risikerer vi 

en storkonflikt. Med USA og Kina på hver 

sin side på diverse fronter er ragnarok 

sandsynlig. Kan verdenssamfundet leve med 

kun at straffe den ene part (Nordkorea, red.) 

i konflikten, og stramme den embargo, som 

indtil nu kun har gjort situationen værre? 

Kan verdenssamfundet, som i værste fald 

bliver inddraget i en omfattende krig, 

virkeligt leve med at man ikke har gjort en 

hæderlig indsats for at finde en fredelig 

løsning på en konflikt, som har forstyrret 

den østasiatiske region og resten af verden i 

mere end tres år?  

     Det er påfaldende og direkte uansvarligt, 

at ingen vestlig statsleder i de forløbne seks 

år har besøgt den nordkoreanske leder i et 

forsøg på at bryde Nordkoreas isolation – 

både den selvvalgte og den udefra 

påtvungne, for at finde en vej ud af denne 

kontinuerlige konflikt.  
 

 

Sakset og forkortet fra de historiestuderendes 

tidsskrift Fortidende, Aarhus Universitet, oktober-

november 2017.  

 



FOLKELIGT KRAV I SYDKOREA: JA 
TIL FREDSFORHANDLINGER – 
STOP USA’S KRIGSØVELSER 
  

 
Masse demonstration i Seoul Gwanghwamun-

pladsen den 24. marts. 
 

En delegation fra den sydkoreanske 

nationalforsamling under ledelse af 

formanden for det nye Minjungparti Kim 

Jong Hun besøgte 20.-21. marts Washington. 

Besøget havde til formal, at komme 

kongresmedlemmer i USA i tale for at søge 

at lægge politisk pres for et amerikansk 

kursskifte for en fredelig udvikling i Korea. 

Ifølge delegation er det ikke nok blot at 

følge præsident Trump op til det planlagte 

topmøde mellem DDF Korea og USA i maj 

fra sidelinjen, men at arbejde proaktivt for at 

topmødet vil føre til en varig fred i Korea. 

     Minjungpartiet blev født ud af de store 

massedemonstration i 2017 imod den nu 

afsatte korrupte præsident Pak Gun Hye i 

Sydkorea – den såkaldte levende lys 

revolution. Partiet medlemmer består 

hovedsageligt af arbejdere og fattige i på 

landet og i byerne. 

     På et møde med senator Bernie Sanders 

opfordrede Kim senatoren til at stå i spidsen 

for en kampagne for at lægge folkeligt pres 

for et succesfyldt topmøde. Kim sagde bl.a.: 

”Lige meget hvad Trumps motiv for 

beslutningen om at mødes med Kim Jong Un 

er, så er dialog bedre end krig. Den militære 

spænding på den koreanske halvø nåede 

sidste år febrilske højder, og frygten for en 

forestående krig blev delt af alle koreanere i 

både nord og syd. Ledere i Washington og 

det amerikanske folk må forlange, at Trump 

seriøst forhandler for fred.”   

     Senator Sanders udtrykte efterfølgende 

sin støtte til, at der indledes 

fredsforhandlinger mellem DDF Korea og 

USA for afslutning på Koreakonflikten samt 

enighed med Kim i denne sag og vilje til at 

indlede et samarbejde med Minjungpartiet. 

En tilsvarende støtte udtrykte Kongres-

medlemmerne Tulsi Gabbard og Jim 

McGovern overfor Kim. 

     Partiformanden Kim mødte på sin USA-

rejse i Washington og New York aktivister 

fra USA’s Korea-solidaritetsbevægelse. 
 

NY BEVÆGELSE I SYDKOREA: 
LEVENDE LYS FOR FRED 

STOP KEY RESOLVE / FOAL EAGLE KRIGSØVELSERNE 

Forud for de gigantiske USA-ledede 

krigsøvelser i Sydkorea Key Resolve og 

Foal Eagle er en ny fredsbevægelse under 

opbygning. Sydkoreanske krigsmodstandere 

og fredsaktivister er flere gange gået på 

gaden for at protestere og kræve 

krigsøvelserne stoppet. 

     Fredsbevægelsen Folkets Protest Imod 

Krig Og For Fredsopnåelse  blev stiftet den 

21. marts med tilslutning af 40 sydkoreanske 

organisationer og partier. Bevægelsen 

afholdt samme dag en demonstration foran 

USA’s ambassade i Seoul med krav om 

aflysning af krigsøvelserne som modsvar for 

DDF Koreas fastfrysning af a-våben og 

missiltest op til det forestående topmøde og 

den forhåbentlige efterfølgende dialog. 

     Efterfølgende den 24. marts organiserede 

den nye fredsbevægelse på en masse-

demonstration på Gwanghwamun-pladsen, 

hvor begrebet Levende Lys For Fred, blev 

lanceret inspireret af Candlelights For 

Democracy-massebevægelsen, der i 2017 

var primus motor i afsættelsen af den 

korrupte præsident Pak Gun Hye.       A.K. 

http://www.zoominkorea.org/wp-content/uploads/2018/03/4759_10089_610.jpg


DDF KOREA FORØGER OG 
FORNYER PRODUKTIONEN AF 
TROLLEYBUSSER 

 
DDF Koreas leder Kim Jong Un besøger 

Pyongyang Trolleybusfabrik i januar 2018. 

 

Ifølge nyhedsbureauet KCNA og 

Pyongyang Times har Pyongyang 

Trolleybusfabrik forøget sin produktions-

kapacitet ved større satsning på ny 

teknologi. 
 

     Pyongyang Trolleybusfabrik har udviklet 

produktion af helt nye typer trolleybusser til 

bedre betjening af den kollektive trafik i 

Pyongyang og andre store byer. Især satses 

på produktion af den moderne trolleybus af 

mærket Chollima 316. Som noget helt 

særligt skal fremhæves det fornylig 

ibrugtagende såkaldte CIM (computer-

integreret produktion), som ikke findes på 

andre tilsvarende busfabrikker i landet. 

     CIM-systemet er i stand til at 

produktions-ressourcestyre alt fra lagre til 

nødvendige oplysninger om design og 

tekniske processer fra en database, der 

videresender disse oplysninger direkte til 

produktionsledet hos virksomhedens 

arbejdere. 

     I bussamleproduktionen anvendes også 

fjernbetjeningsteknologi som et særligt 

bemærkelsesværdigt teknisk fremskridt. 

Bussamleproduktionen foregår med en god 

kombination af fjernbetjente vogne og 

forskellige kraner, der sparer ca. 40 % 

arbejdskraft i forhold til andre busfabrikker 

og øger produktionen 3-3,5 gange. 

     Pyongyang Trolleybusfabrik har også 

udviklet et energibesparende fjernbetjent 

infrarødt opvarmningsapparat til maling af 

busserne, hvilket sikrer både høj 

malingskvalitet og skærer ca. 10 % af 

tørringstiden ned. 

     DDF Koreas leder Kim Jong Un har 

besøgt busfabrikken i januar 2018. 
Anders Kristensen 

 

PYONGYANG FÅR BYCYKLER 

 
De nye Pyongyang By-dele-cykler af mærket 

Ryomyong på en af de mange cykelstationer i 

byen. 
 

Små huse med blåt tag med solceller og 

tilhørende cykelstativer til nye by-dele-

cykler ses nu flere steder i Pyongyang. Det 

er det statsejede selskab Pyongyang 

Delecykel Kompagni, der står bag dette nye 

bæredygtige forureningsfrie trafiktiltag i en 

by, hvor det stadig kniber for den kollektive 

trafik at klare det store transportbehov i 

byen.  

     Et cykellejekort sættes i cykelstativet og 

et password indtastes, hvorefter cyklen er 

klar. Ved aflevering af cyklen igen til en 

cykelstation trækkes en beskeddent beløb på 

kortet. Direktøren for det statsejede cykel-

udlejningsselskab Myong Si Man udtaler til 

Pyongyang Times den 10. marts 2018: 

”Vores system afhjælper både et stigende 

transport- og trafikbehov og formindsker 

luftforurening; dertil kommer at det fremmer 

folkesundhed. Men vores cykler bliver ikke 

kun brugt til transport. Flere ældre bruger 

dem til træning og til at holde sig i gang. Vi 

er fuld gang med stadig at udvide antallet af 

cykelstationer og løbende opgradering af 

systemet.                                              
Anders Kristensen 

 



Ri Sun Bok, nordkoreansk bonde: 

”AT VÆRE BONDE ER ET 
VÆRDIFULDT ARBEJDE. DET 
GØR MIG STOLT AT PRODUCERE 
GRØNTSAGER TIL FOLKET.” 
 

 
Ri Sun Bok på arbejde i drivhuset. 

 

 
I dette hus i Jangchon landbrugskooperativet bor 

fru Ri med sin familie.  
 

Sådan beskriver Ri Sun Bok sit arbejde. Hun 

er bonde på et nybygget landbrugs-

kooperativ Jangchon, der ligger lige uden for 

kommunegrænsen nord for Pyongyang. 

     På gårdspladsen holder to busser med 

unge frivillige fra Pyongyang, som skal 

hjælpe til i rismarkerne.   

I drivhusene dyrkes der tomater og her er 

arbejdet mindre intensivt. Her møder vi Ri 

Sun Bok. 

     ”Det er blevet lettere at arbejde her. Før i 

tiden brugte man meget tid på at vande, men 

nu med et vandingssystem er det blevet 

lettere her i drivhuset”.  

     Ri Sun Bok fortæller at Jangchon 

landbrugskooperativet ikke er ramt så hårdt 

af sanktionerne, men mangler på el og 

dieselolie er et stort problem i hele landet. 

Jangchon er ligesom andre nybyggede 

projekter tænkt som modeller og forbilleder 

for de øvrige kooperativer i landet. Her er 

både det tekniske og standarden højere end i 

andre landbrug. 

     Landbrugskooperativet er som en landsby 

med nybygget rådhus og lejligheder med 

solpaneler og solvandvarmer på taget. Her er 

butik, børnehave og rekreationsområde. 

Bønderne dyrker også egne grønsager på de 

små jordlodder omkring deres hus. 

Dem vi møder er stolte over deres arbejde og 

er ikke særlig urolige over krigstruslerne. Ri 

Sun Bok er ingen udtagelse. 

     ”Nej, jeg er ikke bange. Vi har ingen at 

være bange for, og jeg stoler på vor leder 

Kim Jong Un og på militæret”, siger hun 

med et selvsikkert smil. 

 

Artikel er sakset fra det svenske Proletären 

den 18. august 2017 og oversat af Johnny 

Mortensen. 
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Risdyrkning på pramme i juni måned på 

Potonggang i Pyongyang. 

 

FLYDENDE RIS- OG BLOMSTER-
MARKER I PYONGYANG 
Flydende pramme med marker til ris og 

blomster drives af et avanceret 

vandfiltreringssystem på Pyongyangs 

floder. 
 

Flydende risplanter og haver spirer flere 

steder på Pyongyangs floder. De flydende 

pramme er designet til at kunne have en 

rensende effekt på flodens vand, samtidig 

med at  mængden af overfladeareal til 

dyrkningsformål øges. Denne metode er nu 

taget i brug flere steder på byens floder.  

     Ris bliver dyrket på flåder af træ, der 

nemt kan flyde på floden, og dyrkningen 

foregår på præcis samme måde som på de 

rigtige marker og som billedet viser, er 

virkningen god. Dette er en kærkommen 

dyrkningsmetode, da det hårde klima med 

tørkeperioder i DDF Korea kan have en 

skadelig effekt på udbyttet af risdyrkning. 

     Konceptet for ‘de flydende haver’ er 

opfundet af forskere på Kim Il 

Sung Universitet, der beskæftiget sig med 

advancerede vandrensningsteknologier. 

Idéen blev senere videreudviklet af 

Horticultural Management Bureau of the 

Pyongyang City People’s Committee der 

foreslog udnyttelse af vandrensnings-

systemets overfladeareal til landbrugs-

mæssige formål. Dette er både en nem, billig 

og miljøvenlig teknik, hvilket er typisk for 

byplanlægningen i DDF Korea, hvor man 

typisk søger at udnytte så meget land som 

muligt til landbrugsmæssige formål i det 

landbrugsareal-knappe land.  

 
Flydende blomsterbede på Potonggang. Foto: NK 

News. 

 

Pyongyang er ikke blot en seværdig og 

kulturel storby – den er også effektiv og fuld 

af spændende miljøfremmende tiltag.     

Morten Dam 
 

SOLCELLEDREVNE 
GADEFEJEMASKINER I PYONGYANG 

 
Miljøvenlige og solcelledrevne maskiner til gade-

fejning rengør gaderne i Pyongyang til glæde og 

gavn for arbejdere og indbyggere. Udnyttelsen af 

solcellekraft vinder stadig mere og mere frem i 

DDF Korea. 
 

Køretøjer til gadefejning, der kører på 

solenergi, er begyndt at vise sig i 

Pyongyangs gader. Det er små farvede 

maskiner med et lille tag, der også fungerer 

som panel for solcelleenergi. Maskinen er et 

blandt mange tiltag i DDF Korea for at 

nedbringe den kulstofdrevne og i stedet 

udnytte grøn og vedvarende energi. Ifølge 

koreanske medier kan gadefejerne køre op til 

10 km/t. Maskinen fungerer som en cykel 

med fejeblad og kører med et meget lille 

energiforbrug på omkring 300 watt.   

https://www.nknews.org/wp-content/uploads/2017/06/floating-gardens-DPRK-1.jpg


 
Billede taget på venskabsrejse i august 2017. 

Lygtepæl drevet af sol og vindenergi i Pyongyang.  

 

  Da Venskabsforeningen besøgte DDF 

Korea i august 2017, var det tydeligt, at der 

var et stort fokus på at udnytte solenergi. På 

taget af mange bygninger, lejligheders 

altaner og sågar i lygtepæle kunne man se 

paneler til solenergi. Ydermere så vi mange 

el-cykler i Pyongyang, som tydeligvis er et 

populært transportmiddel. Nogle af disse 

havde både et panel til solenergi og et 

batteri, som vi kender dem fra el-cykler i 

Danmark. I koreanske medier som Choson 

Sinbo og Pyongyang Times har man tilmed i 

løbet af 2017 og starten af 2018 kunne læse 

om solenergidrevne biler og busser.  

Den solenergidrevne gadefejemaskine vandt 

i august 2017 førstepræmien i Pyongyangs 

store udstilling af nyudviklede redskaber, 

værktøjer, byggematerialer og sci-tech.  

Mange fabrikker og institutioner i DDF 

Korea genererer elektricitet ved brugen af 

sol- og vindenergi som et led i at 

implementere Koreas Arbejderpartis politik 

om at nedbringe brugen af miljøbelastende 

energikilder og i stedet proaktivt gøre brug 

af naturlige og vedvarende energi. Denne 

politik er et tiltag for at hjælpe landet med at 

blive mere effektivt selvforsynende som 

følge af de meget hårde sanktioner som DDF 

Korea er underlagt.                  

  Morten Dam 

NORDKOREANSK FILM I CINEMATEKET 

 
Fra den nordkoreanske film Blomsterpigen. 

 

Få ved det, men DDF Korea har gennem 

årtier været filmfokuseret. Den 

prisbelønnede nordkoreanske storfilm ’The 

Flower Girl’ fra 1972 er en melodramatiske 

skildring af menneskelig modgang under 

tyranner. Filmen kan med fordel ses i 

historisk kontekst: Den foregår i 1920’erne 

og 30’erne, hvor Japan var en brutal 

kolonimagt i Korea. Til det yngre 

nordkoreanske publikum er budskabet fint 

og tidløst: Glem aldrig, hvilke ofre jeres 

forældre har bragt for at skabe jer et godt liv. 
 

Filmen vises den 8. og 31. maj 2018 i 

Cinemateket, Gothersgade 55, København 

K. Læs nærmere og bestil billet på 

www.dfi.dk/cinemateket  
 

 

VENSKABSFORENINGEN DANMARK- 
DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK 

KOREA 
 

50 ÅR 
DET FEJRES PÅ ET FESTMØDE 

LØRDAG DEN 6. OKTOBER 2018 KL. 13.00-17.00 
I 

FÆLLESHUSET, MJØLNERPARKEN 112, 
KØBENHAVN N. 



 

MÆRKEDAGE I DDF KOREA  

MAJ - AUGUST 2018 
1. maj: Arbejderklassens Internationale Kampdag 

11. maj: Jernbanearbejdernes Dag. 

21. maj: Bygningsarbejdernes Dag. 

1. juni: International Børnedag.  

 
Koreas Børneforbund 

6. juni: Koreas Børneforbunds 72-årsdag. 

15. juni: Nord-Syd Fælleserklæringens 18-årsdag. 

19. juni: Kim Jong Il-dagen. 

20. juni: Artilleriets Dag. 

1. juli: Minearbejdernes Dag. 

8. juli: Præsident Kim Il Sung’s 24-års dødsdag. 

27. juli: 65-årsdagen for sejr i Fædrelandets 

Befrielseskrig (Koreakrigen). 

10. august: Skovarbejdernes Dag. 

15. august: 73-årsdagen for Koreas befrielse. 

20. august: Flyvevåbnets Dag. 

25. august: Songun-dagen. 

28. august: Flådens Dag og Ungdommens Dag. 

 

 
 

MASSER AF NYHEDER FRA KOREA  

www.kcna.kp

 
 

 
GOD 1. MAJ  

STOP USA’S BLOKADE OG KRIGS- 

KONFRONTATIONEN I KOREA!  

USA UD AF KOREA! 

STØT NORD-SYD DIALOGEN I KOREA!  

STØT DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING I 

KOREA! 

STØT KOREAS UAFHÆNGIGE OG 

FREDELIGE GENFORENING! 

STYRK DEN INTERNATIONALE 

SOLIDARITET! 

 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK - 

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK 

KOREA 

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

 

KOREA IS ONE 

 

조선은 하나다 

http://www.kcna.kp/
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