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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:____________________________________
___________________________________________
E-mail og telefon:

År 2018 er et rundt år i flere sammenhænge. I
september fejrede Koreas folk 70-årsdagen for
grundlæggelsen af Den Demokratiske
Folkerepublik Korea i den nordlige halvdel af
Korea og i oktober kan venskabsforeningen
fejre sit 50-års jubilæum. Det kan vi også være
stolte af.
Begge
begivenheder
hænger
i
virkeligheden sammen. Venskabsforeningen
Danmark-DDF Korea har nu i 50 år ihærdigt
kæmpet for solidaritet og venskab med det
socialistiske Korea og for solidaritet med hele
det koreanske folks kamp for en varig fred og
en uafhængig og fredelig genforeningen af
deres land.
Det har været en særdeles vanskelig kamp
med modgangstider, men så sandelig også
med medgang. Siden starten af 2018 er en helt
ny udvikling i gang med Nord-Syd forsoning,
samarbejde for fælles fremgang, fredssikring
gået i gang på den lange vej mod Koreas
genforening. Det skyldes først og fremmest, at
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un’s
fremstrakte hånd i nytårstalen samt Sydkoreas
præsident Moon Jae In’s vilje til at tage imod
denne hånd bakket op af et massivt flertal af
befolkningen i Syd.
Selv forholdet DDF Korea-USA er i dette
jubilæumsår blevet lettet efter det historiske
topmøde mellem Kim Jong Un og Trump i
juni, der blev startskuddet til forhandlinger om
fred og atomafrustning på hele Koreahalvøen
og afværgning af den akutte krigsfare og
krigsøvelser samt international anerkendelse
og legitimering af DDF Korea, der før af
vesten blev betragtet som paria stat.
Når vi i dag ser tilbage på begivenhederne i
1948, så var det jo både en glædens og en
sorgens år. Det var året hvor det socialistiske
Korea blev grundlagt, men samtidig en fiasko
for de daværende bestræbelser for at opnå en
genforening af landet. På grund af USAimperialismens indblanding blev det umuligt
at opnå opbygning af et forenet Korea i 1948,
og den medførte tværtimod den efterfølgende
meget blodige og altødelæggende Koreakrig.
Gid 2018 bliver året for totalt stop for krig
i Korea og for Nord-Syd forsoning og
samarbejde på vejen mod en uafhængig og
fredelig genforening af Korea.
A.K.

HISTORISKE NORD-SYD
KOREANSKE FREDSMØDER

Sydkoreas præsident Moon Jae In og DDF Koreas
øverste leder Kim Jong Un i Panmunjom den 27.
april 2018.
Formand Kim Jong Un og præsident Moon Jae In
ses her til pressekonference efter topmødet og
underskrivningen af Panmunjomerklæringen.

Af Anders Kristensen

Situationen i Korea har ændret sig
radikalt i 2018. Hele tre historiske nordsyd topmøder mellem DDF Koreas øverste
leder Kim Jong Un og Sydkoreas
præsident Moon Jae In har fundet sted i
april og maj i Panmunjom henholdsvis på
sydsiden og nordsiden og seneste igen i
september i Pyongyang. Dertil kommer,
at endnu et nyt nord-syd topmøde er
aftalt til december, hvor Kim Jong Un
besøger Sydkoreas hovedstad Seoul.
Samtidig er USA indtil videre slået ind på
dialogens vej i forhold til DDF Korea med
DDF Korea-USA topmødet i Singapore i
juni.
Efter at DDF Koreas øverste leder Kim Jong
Un i sin nytårstale 2018 havde vist en
fremstrakt hånd for Nord-Syd forsoning og
afrustning i Korea deltog DDF Korea på højt
politisk samt sportsligt og kulturelt plan i
Vinter OL i Pyeongchang i Sydkorea i
februar. Her blev det første topmøde mellem
de to koreanske ledere blev aftalt. Efter
adskillige forberedende Nord-Syd møder
mødtes Kim Jong Un og Moon Jae In for
første gang til topmøde på sydsiden i
Panmunjom den 27. april. Her blev den
såkaldte Panmunjom Erklæring for Fred,
Velstand og Genforening på den Koreanske

Halvø indgået.
Erklæringen indeholder 3 hovedpunkter,
der kort kan opridses således: 1. Nord og
Syd skal sammen arbejde for fælles
fremgang på vej mod en genforening. 2.
Nord og Syd skal samarbejde om at fjerne
den akutte militære spænding og faren for
krig i Korea. 3. Nord og Syd skal sammen
arbejde for indgåelse af en holdbar
fredsaftale og total atomafrustning af den
koreanske halvø.
Panmunjom Fælleserklæringen fra april
betød i praksis igangsættelse af en lang
række Nord-Syd samarbejdsområder, som
mange regeringsorganer på flere niveauer fra
de to dele af Korea gik i gang med. Det
gælder bl.a. samhandel, militært samarbejde
om afrustning, permanente familiesammenføringer, etablering af fælles koreanske team
ved internationale sportsmesterskaber og
Nord-Syd
sportskampen
i
flere
sportsdiscipliner,
kulturel
udveksling
mellem Nord og Syd, nord-syd turisme,
KCNA åbner et kontor i Seoul og Yonhap i
Pyongyang, afbrudte jernbaner og veje
mellem Nord og Syd skal genåbnes,
Sydkorea yder hjælp til opgradering af veje i
Nord samt modernisering af den vestlige
jernbane fra Seoul via Pyongyang til
Dandong i Kina og tilsvarende jernbane
langs østkysten i DDF Korea, fælles fejring
af
nationale
mærkedage
så
som
befrielsesdagen og Lunarnytår, fælles miljøprojekter og modernisering af landbrug i
nord.

Billeder fra Moon Jae In’s ankomst i Pyongyang
den 18. september 2018.

Dertil kommer en aftale om etablering af
et stort Nord-Syd Fælles Forbindelseskontor
i Kaesong i Nord, der skal bemandes af både
Nord og Syd med det formål at facilitere de
mange kommende Nord-Syd forhandling på
forskellige niveauer.
På det freds- og sikkerhedsmæssige
område gjorde de to topledere fra Nord og
Syd også store fremskridt, idet de ifølge
Panmunjomerklæringen er enige om, at det
skal være slut med militær konfrontation i
Korea. Man vil således sammen stå i spidsen
for at indkalde USA og Kina til forhandling
om indgåelse af en fredsaftale til erstatning
for verdens ældste våbenhvileaftale, der nu
har varet i 65 år efter Koreakrigen. I
forlængelse heraf er der enighed om at tage
fælles skridt til igangsættelse af en total
afskaffelse af atomvåben på hele den
koreanske halvø, hvor begge sider – også
USA – skal levere. Som et konkret
fredstiltag
etableres
en
Nord-Syd
afmilitariseret fredszone i Vesthavet ud for
den demilitariserede zone mellem Nord og
Syd mod vest. Et område, der flere gange
har givet anledning til militære sammenstød

mellem flådefartøjer fra henholdsvis Nord
og Syd med fare for et nyt krigsudbrud og til
skade for fiskeri og civil skibstrafik.
Endelig besluttede de to statsledere ifølge
Panmunjomerklæringen, at alle tidligere
indgåede aftaler mellem Nord og Syd, og
som tidligere konservative sydkoreanske
regeringer havde skrottet, igen træder i kraft.
Det gælder bl.a. Aftalen om forsoning, ikkeaggression, udveksling og samarbejde fra
1991 og Nord-Syd Fælleserklæringerne fra
2000 og 2007.
En lang række af delaftalerne indeholdt i
Panmunjomerklæringen er allerede i fuld
gang med at blive fuldført, og intensiteten i
Nord-Syd samarbejdet har været så stærkt, at
der blev brug for endnu et Nord-Syd
topmøde den 26. maj, hvor Kim og Moon
denne gang mødtes i Tongilhuset på
nordsiden i Panmunjom for at følge op på
aftalen fra 27. april 2018 før det planlagte
DDF Korea-USA topmøde i juni.
September Pyongyang Fælleserklæringen
I Panmunjomerklæringen blev det ligeledes
aftalt, at Moon Jae In skulle mødes med Kim
Jong Un igen i Pyongyang senere i 2018.
Det blev så realiseret med topmødet den 18.20. september. Også dette topmøde blev en
succes med indgåelse af ny nord-syd
fælleserklæring den såkaldte September
Pyongyang Erklæring Fælleserklæring, der
er en opfølgning med delaftaler om
implementeringen
af
Panmunjomerklæringen og en række nye nord-syd
samarbejdsinitiativer.
Erklæringen
indeholder mange konkrete og epokegørende
delaftaler indenfor militær nedrustning og,
fredssikring, atomafrustning, samhandel og
udveksling, humanitære spørgsmål og nordsyd forsoning samt aftale om et snarligt
genbesøg og topmøde i Seoul (i december).
Se fælleserklæringens fulde tekst side 7-8.
Ved offentliggørelse af den nye
fælleserklæring udtalte formand Kim Jong
Un: ”Verden vil se hvordan en delt nation
sammen ved egen kraft er på vej til skabe en
ny fælles fremtid.”
Topmødet afsluttedes med et fælles besøg

kræfter i Sydkorea, der er imod dialogen.
Som udviklingen i nord-syd forholdet
udvikler sig nu ser det dog ud til, at den
bider sig så meget fast, at end ikke USA vil
være i stand til af forgifte og sabotere
udviklingen, som det er sket før under
solskinspolitikken i 00’er.

Besøg på toppen af Koreas legendariske
Paekdubjerg med vulkansøen Himlens Sø den 20.
september. I midten ses DDF Koreas øverste leder
Kim Jong Un og Sydkoreas præsident Moon Jae
In. Yderst til venstre ses Kims hustru Ri Sol Ju og
yderst til højre Moons hustru Kim Jung Sook.

på Koreas højeste og legendarisk bjerg
Paekdusan med den dybe vulkansø Himlens
Sø den 20. september 2018.
Som tegn på substans i den nye
September Pyongyang Fælleserklæring
deltog en stor gruppe sydkoreanske
erhvervsfolk og politikere i Moons følge.
Her skal bl.a. fremhæves deltagelse af
topcheferne fra en række af Sydkoreas
største selskaber de såkaldte Chaebol
konglomerater - som Hyundai Group,
Samsung Electronics, LG, SK, Posco, Korea
Electric Power, Korea Development Bank
og dertil også toprepræsentanter for det
delvist
statsejede
sydkoreanske
jernbaneselskab Korail. Disse selskabsledere
havde
under
topmødet
sideløbende
forhandlinger med relevante instanser i DDF
Korea, og DDF Koreas formelle statschef
parlamentspræsidenten Kim Yong Nam
havde under topmødet møder med
højtstående
repræsentanter
for
det
sydkoreanske Minjuparti samt fra det
sydkoreanske Partiet for Demokrati og Fred
og Junguipartiet.
Selvom vi nu oplever en lovende
udvikling i forholdet mellem Nord og Syd,
kan mange farer dog lure forude, bl.a.
manglende opbakning fra USA, der fortsat
er ”Big Brother” i Sydkorea, fortsatte
sanktioner og stærke konservative politiske

Fred under imperialismens verdensorden
er ikke fred
Det historiske koreanske topmøde kom efter
flere år med konfrontation og imperialistiske
krigstrusler fra USA og gigantiske USAledede krigsøvelser i Sydkorea med en
invasion mod Nord som formål.
Mange vestlige medier fremstiller sagen,
som om DDF Korea har givet efter for
præsident Trumps voldsomme (”Totally
destroy North Korea”) militære trusler og de
massive sanktioner, og at Kim Jong Un
derfor har vendt på en tallerken og nu
pludselig vil have fred. Men intet kan være
mere forkert.
Fred og genforening har altid været en
helt central politisk målsætning for DDF
Korea. Men ikke en fred på USA’s vilkår,
der ville betyde total kapitulation og
underkastelse imperialismens verdensorden.
Det betyder nemlig ikke fred, mener man i
DDF Korea.
Baggrunden for fremgangen i Nord-Syd
relationerne skal snarere findes i en række
faktorer. DDF Koreas leder Kim Jong Un
har siden sin tiltræden som øverste leder i
2012 gentagne gange udtrykt vilje til dialog
med både regering og politiske partier og
NGO-organisationer i Sydkorea om nordsyd forsoning og samarbejde. Senest kom
det til udtryk i hans nytårstale 1. januar.
Samtidig har den nye centrumvenstre
sydkoreanske præsident Moon Jae In
allerede under valgkampen i maj sidste år
udtrykt vilje til at forhandle med DDF
Korea, hvilket et massivt flertal i Sydkoreas
befolkning støtter. Det sydkoreanske valg af
Moon som præsident betød på mange måder
starten på et nederlag for USA’s Nordkoreapolitik. USA er kørt sur og op i et
hjørne i sin Nordkoreapolitik, der bygger på
drømmepolitik, som aldrig er lykkedes.

forståelse for, at Pyongyang topmødet ville
udgøre et markant og vigtig vendepunkt i
historien inden de erkærede følgende:

SEPTEMBER PYONGYANG
FÆLLES ERKLÆRINGEN
Formand
for
Den
Demokratiske
Folkerepublik Koreas Kommission for
Statslige Anliggender Kim Jong Un og
Republikken Koreas præsident Moon Jae In
afholder topmøde i Pyongyang fra 18. til 20.
september 2018.
Toplederne værdsætter, at vi efter
indgåelsen
af
den
historiske
Panmunjomerklæring har været vidner til
fantastiske resultater så som tæt dialog og
forhandlinger mellem myndighederne i Nord
og Syd, mangesidede NGO-udvekslinger og
samarbejde samt vigtige foranstaltninger til
lettelse af den militære spænding.
De (toplederne) bekræftede princippet
om national uafhængighed og national
selvbestemmelse og enighed om at udvikle
Nord-Syd forbindelserne på en konsekvent
og vedvarende måde hen imod national
forsoning, samarbejde, holdbar fred og
fælles velstand, og de var tillige enige om at
stræbe henimod skabelse af politisk garanti
for realisering af alle koreanske landsmænds
håb og ønske om at se de nuværende
fremskridt i Nord-Syd forbindelserne føre til
genforening.
De (toplederne) havde åbenhjertige og
grundige diskussioner om alle sagerne og
praktiske foranstaltninger for at komme
videre til et højere stade gennem de
igangværende
implementeringer
af
Panmunjomerklæringen, og de delte en

1. Nord og Syd har forpligtet hinanden til
at gå henimod en afslutning på de
militære
fjendtligheder
og
konfrontationer – herunder i Den
Demilitariserede Zone – for helt
grundlæggende at fjerne den betydelige
krigsfare og fjendtligheder på hele den
koreanske halvø.
1 Nord og Syd har opnået enighed om at
vedtage en militær aftale til brug for
implementeringen
af
Panmunjomerklæringen for helt grundlæggende at
opretholde og nøje gennemføre den og for
aktivt at tage praktiske skridt til at omdanne
hele den koreanske halvø til en vedvarende
fredszone.
2 Nord og Syd har opnået enighed om at
fremme hurtigere fremskridt for Nord-Syd
Fælles Militærkomiteen for implementering
af den militære aftale ved konstante
kontakter og diskussioner for at forhindre
hændelige militære sammenstød.
2. Nord og Syd har opnået enighed at
foretage praktiske foranstaltninger for
yderligere at fremme udveksling og
samarbejde og udvikling af den nationale
økonomi på en afbalanceret måde efter
princippet om gensidige fordele og fælles
interesser og velstand.
1 Nord og Syd har opnået enighed om at
afholde første-spadestik-ceremoni for at
genåbne og modernisere de afbrudte
jernbaneforbindelser og veje langs østkysten
og vestkysten inden udgangen af 2018.
2 Nord og Syd har opnået enighed om at
normalisere og genåbne driften af Kaesong
Industri Zonen og Kumgangsan Turisme
Projektet. Dette skal ske som en begyndelse,
hvis der opnås enighed om betingelserne for
oprettelse af en henholdsvis Vest hav og en
Øst hav Fælles Speciel Økonomisk Zone.
3 Nord og Syd har opnået enighed om aktivt
at fremme et Nord-Syd miljøsamarbejde for
at beskytte og genskabe de naturlige
økosystemer og til en begyndelse at

bestræbe sig på at opnå konkrete resultater i
samarbejdet på skovområdet.
4 Nord og Syd har opnået enighed om at
styrke samarbejdet indenfor kontrol med
smitsomme sygdomme og indenfor offentlig
sundhed – herunder etablering af et
beredskab for at forhindre indtrængning og
spredning af smitsomme sygdomme.
3. Nord og Syd har opnået enighed om
yderligere at styrke det humanitære
samarbejde for grundlæggende at løse
spørgsmålet om splittede familier og
pårørende i Nord og Syd.
1 Nord og Syd har opnået enighed om
hurtigst muligt at åbne et permanent
familiegenforeningscenter i Kumgangsan
området og hertil snarest at modernisere dets
faciliteter.
2 Nord og Syd har opnået enighed om i
Røde Kors regi at diskutere og give høj
prioritet til at etablere mulighed for
videomøder og udveksling af breve mellem
splittede familiemedlemmer og pårørende.
4. Nord og Syd har opnået enighed om
aktivt at fremme samarbejde og
udveksling på mange forskellige områder
for at skabe momentum for opnåelse af en
atmosfære af forsoning og enhed og
demonstrere hjemme såvel som i udlandet
den koreanske nations styrke.
1 Nord og Syd har opnået enighed om at gå
videre med at styrke udveksling indenfor
områder som kultur og kunst og som første
handling at lade Pyongyangs Artistgruppe
give forestilling i Seoul inden udgangen af
oktober.
2 Nord og Syd har opnået enighed om at
arbejde aktivt for fælles opstilling til
internationale sportsbegivenheder så som
fælles deltagelse i 2020 Olympiske
Sommerlege og samarbejde om at byde ind
på fælles værtsskab for 2032 Olympiske
Sommerlege.
3 Nord og Syd har opnået enighed om fælles
fejring af vigtige begivenheder så som 11års dagen for 4. oktober (2007) erklæringen
og fælles markering af 1. marts (1919)
Folkerejsningen og diskutere den praktiske
afholdelse.

5. Nord og Syd er enige om, at den
koreanske halvø skal omdannes til en
fredszone
uden
atomvåben
og
atomvåbentrusler og sikre den praktiske
gennemførelse heraf hurtigst muligt.
1 Nord har accepteret permanent at nedlukke
Tongchan-ri
raketmotorog
missilaffyringsanlægget under overvågning
af eksperter fra udlandet.
2 Nord har udtrykt vilje til at foretage
yderligere skridt til at nedlukke Nyongbyon
atomanlægget, hvis USA tager tilsvarende
skridt i overensstemmelse med ånden i 12.
juni DDF Korea-USA aftalen.
Nord og Syd er enige om, at arbejde tæt
sammen om en total atomafrustning af den
koreanske halvø.
6. Formanden for Den Demokratiske
Folkerepublik Korea Kommission for
Statslige Anliggender Kim Jong Un
accepterede at tage imod en invitation til
at besøge Seoul i nær fremtid.

Pyongyang den 19. september 2018

Kim Jong Un
Formand
for
Den
Demokratiske
Folkerepublik Korea’s Kommission For
Statslige Anliggender

Moon Jae In
Republikken Korea’s præsident

LÆS PYONGYANG TIMES ONLINE
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Forsvarsministrene fra Sydkorea Song Young
Moo (tv.) og DDF Korea No Kwang Chol ses her
efter underskrivning af den nye Nord-Syd
militæraftale. I baggrunden ses Sydkoreas Moon
Jae In og DDF Koreas Kim Jong Un.

NY NORD-SYD MILITÆRAFTALE
Som tillæg til September Pyongyang
Fælles
Erklæringen
underskrev
forsvarsministrene for de to dele af Korea
den 19. september 2018 en epokegørende
militæraftale, der på mange måder udgør
en de facto Nord-Syd fredsaftale. Der skal
bl.a. ikke længere afholdes militærøvelser
tæt ved DMZ, Koreahalvøen skal være en
stor fredszone og en permanent Nord-Syd
Fælles Militærkomite etableres.
I forbindelse med Nord-Syd topmødet i
Pyongyang i september 2018 blev der som et
tillæg til September Pyongyang Fælles
Erklæringen indgået en Inter-Koreansk
Militæraftale
underskrevet
af
forsvarsministrene fra Nord- og Sydkorea
med de øverste ledere fra de to dele af Korea
som vidner (se foto).
Militæraftalen er på 17 sider, der i
forkortet udgave lyder således:
1. Ophør med artilleriøvelser i en zone, der
udvider Den Demilitariserede Zone fra 4 til
10 km zone mellem nord og syd.
2. Ophør af militære flådeøvelser og
flådeaktivitet ved etablering af en nord-syd
bufferzone på ca. 80 km i Vest Havet og Øst
Havet.
3. Ophør af fjendtlige flyøvelser og
flyaktivitet samt al anden flyaktivitet såvel
med vinge-, rotor-, og alle andre flytyper
samt balloner. Dog er der undtagelse fra
denne aftale i nødsituationer, bekæmpelse af
naturbrande, patienttransport og andre aftalte
flytransporter.

4. Aftale om operationsprocedurer for at
identificere modpartens handlinger i jord- ,
sø- og luftoperationer for at undgå
utilsigtede hændelser.
5. Tilbagetrækning af militære vagtposter fra
Den Demilitariserede Zone – foreløbig er det
aftalt, at 11 vagtposter fra Nord og 11 fra
Syd skal fjernes fra zonen inden udgangen
december 2018.
6. Alle våben og landminer skal væk fra
Fælles Sikkerhedsområdet i Panmunjom, der
skal omdannes til et symbol på fred og
forsoning. Nord-Syd og USA nedsætter en
fælles militærkomite, der nærmere skal
aftale virkeliggørelse af afvæbningen i
Panmunjom.
7. Der etableres fælles opklaring af navne
på jordiske rester af faldne fra henholdsvis
Nord og Syd samt udenlandske soldater
indenfor Den Demilitariserede Zone i
perioden 1. april til 31. oktober 2019 med
efterfølgende fjernelse af alle landminer og
lignende eksplosiver i hele den 240 km
lange Den Demilitariserede Zone .
8. Der gives tilladelse til at åbne Hanflodens
udmunding til civil sejlads for både Nord og
Syd samt etablering af en fælles Nord-Syd
overvågning af, at al sejlads ved Hanflodens
indsejling kun har fredelige formål.
9. Det omstridte farvand omkring Den
Nordlige Grænselinje i Vest Havet
omdannes til en maritim fredszone for
derved at undgå utilsigtede militære
sammenstød og garantere sikkerhed for
fiskeri.
Nord og Syd er enige om, at denne 9punktsaftale
ikke
strider
imod
våbenhvileaftalen fra 1953, som jo netop har
til formål at sikre fred på den koreanske
halvø. Det vil dog være nødvendigt at
koordinere og samarbejde med USA’s
såkaldte (“UN Command”) om vise detaljer
i militæraftalen.
Selvom den nye koreanske militæraftale
på mange måder kan betegnes som en ikkeangrebsaftale, så er det kun starten på en
lang proces, hvor der er meget arbejde
forude.
Anders Kristensen

EN HISTORISK AFTALE OM FRED
- USA ER UNDER PRES

”Nord- og Sydkorea har indgået en
historisk aftale om fred. USA står tilbage i
rådvildhed,” vurderer Geir Helgesen.
”USA får sværere og sværere ved at føre sin
politik for Korea ud i livet.”
”De to dele
af Korea har lagt skinner ud for en fredelig
udvikling og sat kul på lokomotivet.”
Det konkluderer Korea-ekspert Geir
Helgesen, leder af Nordisk Institut for
Asienstudier på Københavns Universitet,
efter topmødet mellem Nord-og Sydkorea i
april.
Topmødet, der fandt sted fredag den 27.
april mellem Sydkoreas præsident Moon Jae
In og lederen af Den Demokratiske
Folkerepublik Korea, Kim Jong Un,
mundede ud i en række tiltag, der på de
vigtigste punkter er i modstrid med USA's
udenrigspolitik for området.
”Foran 80 millioner koreanere og resten
af verden erklærer vi, at der ikke mere vil
være krig på den koreanske halvø, og en ny
æra med fred er begyndt", erklærer de to
koreanske
ledere
i
en
fælleserklæring. Erklæringen, der er underskrevet i
grænsebyen Panmunjom, udstikker målene
om "fred, velstand og foreningen af den
koreanske halvø".
”Det bliver ret svært for USA at holde
gryden i kog, ja det bliver mere end svært
for Trump at argumentere for, at man ikke
kan stole på Nordkorea”, siger Geir
Helgesen.
Korea delt
Nord- og Sydkorea har formelt været i krig
siden 1953, idet der aldrig er underskrevet
en fredsaftale. Dengang støttede USA de
koreanske kræfter i den sydlige del af den
koreanske halvø med det formål at bremse
kommunisternes fremmarch i regionen, som

var i fremgang efter Mao Zedongs sejr i
Kina. Koreakrigen muliggjorde, at USA
kunne være militært til stede i regionen,
hvad det har været lige siden. Blandt andet
med atomvåben.
I aftalen mellem Nord- og Sydkorea
fremgår det af første punkt, at
fredsprocessen bliver "ledet af koreanere",
og at "Nord og Sydkorea bekræfter
princippet om, at kun de bestemmer den
koreanske nations skæbne".
”Det kan tolkes som en besked til USA,
som har tusindvis af tropper stationeret i
Sydkorea, om at holde fingrene væk”,
skriver kommentatoren Pepe Escobar i Asia
Times.
Geir Helgesen mener da også, at aftalen
er en sten i skoen for USA. På spørgsmålet,
om aftalen kan holde USA ude af den
koreanske halvø, lyder svaret:
”For USA har Nordkorea været en
behændig undskyldning for at opbygge sit
militær mod Kina, som er ved at blive
omringet. Kina er jo USA's store frygt, der
er selverklæret kommunistisk og har en
mægtig økonomi, mens USA selv er på vej
ned”, siger han.
Trump vil i fokus
Efter den historiske Nord-Syd aftale forsøgte
USA's præsident Donald Trump i en tweet at
tage æren for de nye fredssignaler med
ordene "Koreakrigen er slut. USA og dets
stolte befolkning bør være meget stolte af,
hvad der nu foregår i Korea!"
Geir Helgesen vurderer, at USA's
præsident Donald Trump stadig kan påvirke
udviklingen i Nord- og Sydkorea. Trump
møder efter planen Nordkoreas leder Kim
Jong Un i juni.
”Trump
har
brug
for
positiv
medieomtale. Han kan lide at sole sig i sin
egen selvfortælling om, at USA er de bedste,
og at han selv er den bedste amerikanske
præsident
nogensinde”,
mener
Geir
Helgesen.
På spørgsmålet om hvad der er det vigtigste ved aftalen mellem Nord- og Sydkorea,
svarer Geir Helgesen:

”Det, at lederne for de to dele af Korea
laver en aftale, er vigtigt. De har aftalt
telefonmøder, og Moon besøger Nordkorea
om kort tid. De har lagt skinner ud for en
fredelig udvikling og sat kul på
lokomotivet.”
Væk med atomvåben?
I Panmunjomerklæringen står der også, at
Nord- og Sydkorea vil arbejde frem mod at
gøre Den Koreanske Halvø fri for
atomvåben. Parterne vil "aktivt søge at
samarbejde med det internationale samfund
for at opnå atomafrustning af den koreanske
halvø.”
Liselotte Odgaard, ekspert i stormagtsdiplomati på Forsvarsakademiet, tror
alligevel, at Nordkorea foreløbigt vil bevare
sine atomvåben, selv om landet lovede at
lukke sit anlæg for atomprøvesprængninger.
”Hvis Nordkorea skal af med deres
våben, skal USA også fjerne deres
atomparaply over den koreanske halvø og
deres tropper. Det er nok det krav, som også
Kina, Rusland og Nordkorea vil stille – og
det er meget tvivlsomt, at det ville ske”,
siger hun til BT.
Trods tvivlen aftalte de to koreanske
ledere at stoppe "fjendtlige aktiviteter"
mellem de to lande fra og med 1. maj og
ændre den demilitariserede zone, der deler
landet, til en "fredszone". De to lande indgår
også en "ikke-angrebsaftale, som forhindrer
brugen af magt mod hinanden", ligesom de
vil presse på for samtaler mellem Nord- og
Sydkorea samt USA og Kina
Aftalen skal også styrke båndene mellem de
to lande – heriblandt "tilrettelægge en
genforening" af familier splittet af krigen fra
1950-53, og slutte flere jernbanelinjer
sammen, modernisere flere togruter og veje
på tværs af grænsen.
”Realismen i denne aftale er vigtig. Det
er ikke luftige visioner, men nede på jorden.
De skitserer, hvad de vil gennemføre
sammen”, siger Geir Helgesen.
Sakset fra Arbejderen ah@arbejderen.dk den 4. maj
2018.

BRUG AF MOBILTELEFONER
EKSPLODERER I DDF KOREA
“RING TIL MIG KAMMERAT” er navnet på
en ny app i DDF Korea til brug i det
stigende antal mobiltelefoner. I år er det
ti år siden mobiltelefonen blev gjort lovlig
at bruge for alle i DDF Korea.
I 2018 er det ti år siden mobiltelefonen blev
tilgængelig for alle borgere i DDF Korea.
Og på de ti år er antallet af
mobilabonnementer hos den statslige 3G
udbyder Sogwang steget til over 3,5
millioner ud af en befolkning på ca. 25
millioner borgere. Det ser dog ud til, at
efterspørgslen fortsat stiger med eksplosiv
fart, således forventes abonnement antallet at
nå 5 millioner inden udgangen af 2018.
En talsmand for North-East Asia
Community ITC Forum Mr. Han udtaler til
NK News, at siden man i DDF Korea
introducerede 3G service er utallige
programmet blevet udviklet og lanceret i
DDF Korea, og har været en stor hjælp til
læring og lettelse af tilværelsen med apps
som f.eks. madopskrifter, sundhed, spil,
sprogundervisning, musik og e-handel.”
Særligt populært i DDF Korea er for
tiden My Companion, som er en
kombination af Netflix og e-bøger.
I DDF Korea er der stadig ikke fri adgang til
internettet – kun det nordkoreanske intranet.
A.K.

50 ÅRS VENSKAB OG
SOLIDARITET MED KOREA
- VENSKABSFORENINGEN DANMARKDEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK
KOREA FYLDER MEGET RUNDT

Anders Kristensen
formand for Venskabsforeningen

Af Anders Kristensen
Den
10.
oktober
2018
fylder
Venskabsforeningen
Danmark-Den
Demokratiske Folkerepublik Korea 50 år.
Så selvom Venskabsforeningen er et barn
af 1968’erne, så er der stadig i dag mere
end nogensinde brug for en forening, der
står sammen med det koreanske folk, og
som følger udviklingen i Korea og tager
initiativer til solidaritet og venskab med
Korea.
Venskabsforeningen Danmark - DDF Korea
blev stiftet på et tidspunkt, hvor
Vietnamkrigen var på sit højeste og
interessen for den anti-imperialistiske kamp
var stigende overalt i verden – således også i
Vesten og i Danmark. Foreningen blev
stiftet på baggrund af, at foreningens først
formand
Christen
Amby
på
en
Verdensungdomsfestival i 1967 og senere på
Østersøuge i Rostock i 1968 kom i kontakt
med den nordkoreanske delegation og
diplomater, der kunne berette om det
socialistiske Koreas historie.
Et land der nu var blevet genopbygget på
rekordtid
siden
Koreakrigens
totale
ødelæggelser, og som fulgte sin helt egen
uafhængige vej til socialisme.
Venskabsforeningen blev stiftet på
initiativ af flere kræfter på venstrefløjen i
Danmark, der efter Christen Amby energiske
indsats havde fået kendskab til udviklingen i
Nordkorea. Det var især folk fra Venstreso-

Fra
Venskabsforeningens
første
stiftende
generalforsamling den 9. september 1968 i Folkets
Hus i Rømersgade i København (det nuværende
Arbejdermuseum). På grund af stor talelyst fra de
forsamlede blev det nødvendigt over midnat at
udsætte
fortsættelsen
af
den
stiftende
generalforsamling. Denne fandt så endeligt sted
den 10. oktober 1968 i Folkets Hus på Enghavevej
i København.

cialisterne, KFML og det såkaldte nye
venstre
samt
en
række
såkaldte
kulturpersonligheder bl.a. Bente Hansen,
Litten Hansen, Kaj Moltke, Hanne Reintoft,
Niels Finn Christiansen og Erik Stinus.
For mange var Nordkorea endda et af
symbolerne
på
venstrekræfternes
genrejsning i Danmark og Vesten.
Afsløringer af USA’s og magthavernes
politiske svindel omkring årsagerne til
Koreakrigens start og det nye kendskab til
Nordkoreas konsekvente og militante antiimperialistiske holdning og den enorme
økonomiske genopbygning og udvikling i
republikken, bragte dengang Korea mere og
mere i fokus i diskussionerne om
imperialisme og u-landenes grundlæggende
problemer. Foreningens første formand
Christen Amby, var en meget energisk og
dynamisk figur ved stiftelse og de
efterfølgende 14 år. Siden 1982 har Anders
Kristensen været formand for foreningen.
Venskabsforeningen har aldrig, hverken
ved stiftelsen eller sidenhen, været
domineret eller ”styret” af bestemte partier
eller organisationer. Der var i foreningens
bestyrelse de første år en del diskussioner
om
hvor
tæt
samarbejdet
med
nordkoreanerne skulle være samt forsøg på
overtagelse af ledelsen fra henholdsvis VS
Leninistfraktionen
og
KFML.
Men

overtagelsesforsøgene blev afværget under
Ambys ledelse, hvorefter sådanne kupforsøg
ikke sås siden.
Med økonomisk støtte fra Korea har
foreningen haft adresse i 6 forskellige
beskedne lokaler. Men siden 1993 ophørte
denne huslejestøtte, og foreningen har siden
haft adresse hos formanden.
Venskabsforeningen har fra starten
arbejdet på flere niveauer – både med
aktiviteter på et klart anti-imperialistisk og
på et mere mellemfolkeligt niveau. Samtidig
har vi betragtet os som en del af den danske
venstrefløj.
Det anti-imperialistiske grundlag har fra
starten taget sit udgangspunkt i DDF Koreas
og Koreas Folkehærs kamp imod USAimperialismen stående forrest i den antiimperialistiske front overfor USA’s mægtige
militærapparat på koreansk jord. Kravet USA UD AF KOREA - har således fra
foreningens første færd været en central
parole og er det fortsat.

Venskabsforeningens plakat fra 1975: USA UD
AF KOREA - er stadig aktuel.

Venskabsforeningen
tog
også
sit
udgangspunkt i det mirakel, som det
koreanske folk i nord havde udført. Det
havde under ledelse af Koreas Arbejderparti
og landets leder kammerat Kim Il Sung
nærmest trukket sig selv op i hårene. Stort
set ved egen kraft blev landet opbygget efter
først at være lagt totalt i ruiner af USA’s
grusomme tæppebombninger og folkemord

Anerkendelses-kampagne

Venskabsforeningen
har
foretræde
for
udenrigsminister K.B. Andersen (nr. 2 fra venstre)
i marts 1973 for at overbevise ham om
nødvendigheden med dansk anerkendelse af DDF
Korea. Nr. 1 fra venstre er daværende formand
Christen Amby.

under Koreakrigen. Og ikke nok med det,
det arbejdende folk i Nord genopbyggede i
løbet af få år landet ved at følge deres egen
helt uafhængige socialistiske vej baseret på
den såkaldte Juche Ide – uden at gøre sig
afhængig af eller efterabe hverken Kina eller
USSR eller andre.
Udover et bredt oplysningsarbejde om
udviklingen
i
Korea
lagde
Venskabsforeningen de første år stor vægt
på en politisk kampagne for dansk
diplomatisk anerkendelse af DDF Korea.
Denne kampagne bar frugt i 1973. Efter en
langvarig
kampagne
med
underskriftindsamlinger, plakatkampagner,
offentlige møder og flere foretræder for
udenrigsministeren anerkendte Danmark til
sidst som det eneste EU-land (dengang EF)
styret
i
Pyongyang
og
oprettede
diplomatiske forbindelser i juli 1973.
Samarbejdet mellem venskabsforeningen
og foreningens samarbejdspartnere i
Nordkorea blev efter den danske
diplomatiske
anerkendelse
kraftigt
intensiveret. Nordkoreas informationskontor,
der i 1972 blev oprettet i Hellerup, blev
straks ophøjet til koreansk ambassade. Her
havde foreningen nu næsten daglig kontakt
mod tidligere at være henvist til besøg på
ambassaden i Østberlin (DDR) eller lang-

Venskabsforeningens demonstration i juni 1972
på vej mod USA’s ambassade med krav om USA
UD AF KOREA.
sommelig brevveksling.

Aktivt foreningsarbejde
Venskabsforeningen var meget aktiv
dengang i 1970’erne. Den søgte at påvirke
holdningen i Danmark til DDF Korea og
militærdiktaturet i Sydkorea. Der blev
afholdt demonstrationer, offentlige møder,
gadeaktioner, solidaritetsmøder, foredrag på
skoler
o.l.,
underskriftindsamlinger,
udgivelse af bøger, pjecer og nyhedsbulletin,
offentlige
udstillinger,
filmfestival,
oprettelse af ad hoc støttekomiteer,
udsendelse af aktuelle udtalelser om
situationen i Korea, deltagelse i Land og
Folk-Festival og meget mere.
Fokus på Koreaspørgsmålet og freden
En anden stor opgave Venskabsforeningen
kastede sig ud i i begyndelsen af 1970’erne
var at sætte fokus på Koreaspørgsmålet.
Koreas kunstige deling trods en 5000-årig
historie som samlet nation og faren for en ny
Koreakrig var ukendt for mange i Danmark.
I takt med den stigende øst-vest spænding
i
1970’erne
og
1980’erne
kom
fredsspørgsmålet i Korea også til at udgøre
en stor del af Venskabsforeningens
arbejdsområde. Dette blev bl.a. yderligere
aktualiseret af USA’s indtrængning i DDF
Koreas farvand med krigsskibet Pueblo og
stationeringen af atomvåben i Sydkorea, som
de stadig har sammen med alt tænkeligt
avanceret militær isenkram og afholdelse af

En
af
Venskabsforeningens
mange
demonstrationer foran Sydkoreas ambassade i
1970’erne og 1980’erne.

tilbagevendende gigantiske krigsøvelser med
deltagelse af op mod flere hundredtusind
amerikanske og sydkoreanske soldater.
Venskabsforeningen fik således set i lyset
heraf også indarbejde i sin formålsparagraf,
at den skal arbejde for, at hele den koreanske
halvø omdannes til en stor atomvåbenfri
fredszone. Solidaritets- og fredsarbejdet
omkring Korea skete i disse år i samarbejde
med
mange
andre
organisationer,
fagforeninger og partier bredt på
venstrefløjen i Danmark og helt ind i
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.
Venskabsforeningen har også siden
midten af 1970’erne været med i et netværk
af venskabs- og solidaritetsorganisationer,
der arbejder med Koreaspørgsmålet.
Heriblandt Den Nordiske Samarbejdskomite
for Venskab og Solidaritet med det
Koreanske Folk, Den Danske Støttekomite
for Koreas Genforening med SF’s Gert
Petersen som formand og CILRECO (Den
Internationale Forbindelseskomite For Fred
og Genforening i Korea) i Paris, der blev
stiftet i 1977 – alle med Venskabsforeningen
repræsenteret i ledelsen.
Udbredelse af kendskabet til DDF Korea.
En anden vigtig del af venskabsforeningen
arbejde var og er udbredelse af kendskabet
til den socialistiske opbygning i DDF Korea.
Det er langt hen af vejen sket i samarbejde
med
foreningens
koreanske
samarbejdspartner – Korea-Denmark

Venskabsforeningen sender hvert år en
medlemsdelegation til Korea. Her ses medlemmer
af Venskabsforeningen delegation i Korea i
september 2018. Her i Panmunjom med en officer
fra Koreas Folkehær.

Friendship Society og Den Koreanske
Komite For Kulturelle Forbindelser med
Udlandet. Det gennem samarbejde med disse
Venskabsforeningen
årligt
sender
medlemsdelegationer på besøg i Korea. I
2012 besøgte en gruppe på hele 30
medlemmer Korea.
Mange af foreningens medlemmer er
blevet inspireret til at arbejde aktivt i
foreningen efter besøg i DDF Korea.
Foreningen lægger stor vægt på dette
oplysningsarbejde, idet der fortsat i
Danmark og den vestlige verden eksisterer
meget stor uvidenhed om fakta i Korea. Det
meste Nordkoreastof i de vestlige medier
bygger på fake news med ”kilder” i
Sydkorea og USA.
Til dette oplysningsarbejde brugte og
bruger Venskabsforeningen bl.a. sit blad, der
siden 1971 er udkommet først som Chollima
Korea, siden som Det Ny Korea og nu som
Korea Bulletin – desværre i begrænset oplag
på grund af begrænsede ressourcer.
Modgang og nye tider
Tiden for 30 år siden, hvor store politiske
omvæltninger fandt sted i Østeuropa og det
tidligere USSR, gik bestemt ikke upåagtet
hen over Venskabsforeningen. Foreningen
mistede i løbet af ganske få år rigtigt mange
medlemmer, politiske venner og støtter. Det

Venskabsforeningens første blad Chollima Korea
– her nr. 3 i 1971 - og det nyeste Korea Bulletin
maj 2018.

Skete, da alle talte om Glasnost og
Perestrojka, Murens fald, og betonkommunisme. Mange var åbenbart ikke i
tvivl
om,
hvor
Nordkorea
og
Venskabsforeningen hørte til i den
sammenhæng. Men foreningen fik dengang
hurtigt nye venner og politiske støtter fra
kredsen af kommunistiske partier og
organisationer, der tilsluttede sig DDF
Koreas initiativ i 1992 om at genrejse den
kommunistiske verdensbevægelse med
Pyongyang Erklæringen. Allerede i midten
af 1990’erne var medlemstallet igen
stabiliseret med mange trofaste gamle
medlemmer, der ikke ville finde sig i den
reaktionære parole om, at ”socialismen og
kommunismen er stendød” samt en hel del
nye medlemmer.
Tiden i årene fra starten af 1990’erne til
starten af 00’erne var også præget af
alvorlige begivenheder i Nordkorea. Alle
republikkens hidtidige samhandelspartnere i
Østeuropa og USSR faldt bort og ville ikke
længere handle på byttebasis, Kina indførte
markedsøkonomi og krævede også betaling i
hård valuta, en krig med USA var
faretruende nær og USA strammede
blokaden omkring DDF Korea. Og som om
dette ikke var nok døde DDF Koreas
præsident og grundlægger Kim Il Sung i
1994. Dertil kom, at DDF Korea i den
periode blev ramt af tilbagevendende vold
somme naturkatastrofer i form af enorme
mængder regn, orkaner, tørke og flodbølger

Med præsident Kim Il Sungs død i 1994 fulgte
svære tider i det nordlige Korea. Her afholder
Venskabsforeningen Kim Il Sung-mindemøde
dagen efter hans død i juli 1994.

fra havet, som ikke var set før i over
hundrede år i Korea. Store dele af landbruget
og energiforsyningen blev ødelagt, og DDF
Korea blev ramt af en voldsom hungersnød
med titusindvis af dødsofre og noget der
lignede et økonomisk sammenbrud. For at
komme ud af denne svære periode
etablerede Koreas Arbejderparti med dets
nye leder Kim Jong Il kampagnen Den
Trælsomme March.
Venskabsforeningen oprettede i 1997 i
lyset
heraf
en
nødhjælpsindsamling
NORDKOREAINDSAMLINGEN,
der
igennem årene har samlet penge ind til bl.a.
medicin,
spinatfrø,
kartoffelfrø,
vindmøllereservedele,
kunstgødning,
dieselolie, pc’ere, byggematerialer, mad,
legetøj. Siden 2000 er de indsamlede midler
alene
gået
til
Venskabsforeningens
venskabslandsby Unha-ri til landbrugskooperativet og børnehaven i den lille
fjerntliggende landsby på vestkysten i
Sydpyonganprovinsen.
Venskabsforeningens
delegationer
besøger hvert år landsbyen for at donere
humanitær bistand fra indsamlede midler i
størrelsesordenen 4-5000 € årligt.
Nye tider for Venskabsforeningen og
Korea med forsat med- og modgang
Efter 8 år med den såkaldte solskinspolitik i
00’erne med samarbejde mellem Nord og
Syd under generalsekretær Kim Jong Il og
Sydkoreas præsidenter Kim Dae Jung og
siden Roh Moo Hyun trak det igen op med

Venskabsforeningens
Nordkoreaindsamlingen
afleverer
årligt
humanitær
bistand
til
venskabslandsbyen Unha-ri. Her i august 2017.

mørke skyer i Korea. Efter pres fra USA og
dets præsident Bush med Axis of Evildoktrinen fik de konservative kræfter i det
grundlæggende anti-kommunistiske sydkoreanske samfund igen vind i sejlene. Den
meget højreorienterede præsident Lee
Myong Bak kom i 2008 til magten sammen
med hans parti Grand National Party, der
under forskellige navne er partiet, der
gennem årtier stod bag højreorienterede
militær diktaturer i Sydkorea. Lee skrottede
omgående og til USA’s store tilfredshed alle
Nord-Syd Fællesaftaler, der var indgået på
topmøder i 2000 og 2007. Og han lancerede
en genforeningspolitik efter Tysklandsmodellen – altså med ensidig indlemning af
Nordkorea i det sydkoreanske system. De
massive USA-ledede krigsøvelser fortsatte
og USA fik efterhånden held med sin
internationale dæmonisering af Nordkorea,
hvor man talte om den største trussel mod
verdensfreden o.s.v. Dette selvom det er
USA, der er militært tilstede med atomvåben
på koreansk jord.
Den udvikling smittede også af på
holdningen til DDF Korea i Danmark til
skade for solidaritets- og venskabsarbejdet
her i landet. Der var således mere end nogen
sinde brug for en Venskabsforening med
Korea i Danmark og mange andre steder i
verden. En venskabsforening, der kan sætte
fokus på realiteterne og afsløre de mange på
løgne og fordrejninger om de faktiske
forhold i Korea og dets historie, der spredes
om Korea af de vestlige massemedier.
På den hjemlige scene i Danmark
oplevede Venskabsforeningen igen i 2006
angreb og afstandtagen til foreningen fra

Venskabsforeningen
var
med
under
protestdemonstration
imod
krigsmageren
præsident George Bush’s besøg i Danmark i 2005

de af venstrefløjen. Venskabsforeningen
havde siden 1991 deltaget i samarbejdet om
at arrangere Socialistisk 1. maj på Blågårds
Plads i København. Men i 2006 fandt SUF
og Enhedslisten København frem til, at
Venskabsforeningen ikke længere var
”stuerene”. De 2 organisationer begrundede
udelukkelse af Venskabsforeningen med en
række uhyrlige påstand af værste Bushskuffe om Nordkorea. Man påstod ligefrem,
at Venskabsforeningens deltagelse skræmte
nye og unge væk fra 1.maj-arrangementet.
De 2 organisationer fik deres vilje, men hvad
de ikke havde regnet med, var at langt de
fleste andre deltagende partier og
organisationer også forlod dette 1.majsamarbejde i København som opbakning til
Venskabsforeningen. Konflikten medførte
en stor offentlig omtale med både kritik og
støtte til foreningen, men i modsætning til
krisen i 1980’erne og begyndelsen af
1990’erne påvirkede den ikke medlemstallet
negativt. Tværtimod.
I slutningen af 2006 blev en dansk dokumentarfilm om Venskabsforeningen skabt og
vist på dansk TV i DR2 og senere i DR1.
Filmen og dens instruktør Christoffer Dreyer
fulgte foreningens arbejde tæt gennem et
helt år og modtog en pris – Årets Gulddok
2007 - for filmen. Filmen hed ”En forening i
modvind”.
Venskabsforeningen satte i de følgende år
igen fokus på kravet om en endelig
fredsaftale i Korea som erstatning for den
eksisterende formelle krigstilstand efter

Venskabsforeningen til den årlige K-Festival i
august i Nørrebroparken i København.

våbenhvilen efter Koreakrigen fra 1953, et
atomvåbenfrit
Korea,
samt
fredelig
genforening
på
basis
Nord-Syd
Fælleserklæringerne fra 2000 og 2007 og
præsident Kim Il Sungs forslag fra 1980 om
en Konføderationsdannelse.
Samtidig støttede vi fortsat den
socialistiske opbygning i DDF Korea under
ledelse af Koreas Arbejderparti og dets leder
kammerat Kim Jong Il. Vi lagde vægt på, at
det koreanske folk i nord selv opbygger og
udvikler deres socialistiske Korea på deres
egen måde og uden fremmed indblanding.
2012-2017 med permanent krise i Korea
Årene 2012-2017 efter DDF Koreas leder
Kim Jong Il’s død og indsættelse af dets nye
leder Kim Jong Un var præget af en voldsom
eskalering af konflikten mellem DDF Korea
og USA/Sydkorea. For at kunne matche
USA’s meget truende oprustning, massive
krigsøvelser og regimeomstyrtningsplaner
imod DDF Korea, så landets leder Kim Jong
Un ingen anden udvej end at udvikle og
opbygge et tilstrækkeligt afskrækkende
atomforsvar og interkontinentale missiller
med en rækkevidde helt til USA samtidig
med økonomisk opbygning til fordel for
hævelse af levestandarden.
Initieret af USA indførte FN derfor i
disse år massive sanktioner imod DDF
Korea med forbud mod handel med snart
sagt alle slags varer og tjenesteydelser. Også
Venskabsforeningen blev black listed af
USA og kan stadig ikke handle med
amerikanske firmaer.

I 2014 havde Venskabsforeningen besøg af en
nordkoreansk artistgruppe fra Kumsang Academy
of Young Artists inviteret af Batidateatret.

Hetzkampagnen imod DDF Korea tog
nye højder, hvor bl.a. den danske
udenrigsminister Søvndal i 2012 udtalte, at
”Nordkorea er verdens værste land. Vi har ingen
forbindelse med dem og vil heller ikke have det.”

Og udenrigsminister Samuelsen udtalte i
2017: ”Det, der foregår i Nordkorea, er
eksempler på det mest afskyelige, man kan have i
verden. De har haft 50 år i totalt mørke. Det er
noget af det mest skræmmende, man kan forestille
sig.”

Venskabsforeningen har mistet to
kollektive
medlemsorganisationer
–
Kommunistisk Parti og Kommunistiske Parti
i Danmark, der udmeldte sig i 2015 og 2016.
KP med bl.a. den begrundelse, at man er
imod atomvåben, og at man ikke anerkender
begrebet ”koreansk socialisme.” KPID gav
ingen begrundelse for sin udmeldelse.
Tilbage
har
Venskabsforeningen
Danmarks Kommunistiske Parti som eneste
kollektive medlem. Foreningen deltager som
gæst på partiets kongresser og DKP bakker
op om DDF Korea i konflikten imod USA.
DKP er for tiden i gang med at styrke
partiforbindelserne mellem DKP og Koreas
Arbejderparti. Mange medlemmer af KP og
KPID er dog stadig personligt medlem af
Venskabsforeningen.
Venskabsforeningen fylder 50 år med den
bedste gave vi kan tænke os
Affødt af meget imødekommende toner fra
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un i
centrum-venstreorienteret præsident Moon

Fra en generalforsamling i Venskabsforeningen i
Nordvest Bogcafe i København NV.

Jae In at tage imod den fremstrakte hånd.
Moon er kommet til magten med massiv
folkelig opbakning efter den tidligere
korrupte konservative præsident Paks fald i
maj 2017. Moon har et stærkt folkeligt
mandat til at genstarte samarbejde og
forsoning med DDF Korea. Fra starten af
2018 er udviklingen gået stærkt. DDF Korea
deltog i Vinter OL i Sydkorea og sendte en
højtstående delegation med. Der blev aftalt
et
udtal
af
nye
Nord-Syd
samarbejdsprojekter indenfor snart sagt alle
felter, og det er i 2018 alene blevet til tre
historiske topmøder mellem Kim Jong Un
og Moon Jae In med indgåelse af aftaler om
Nord-Syd
forsoning,
samarbejde,
udveksling, fælles velstand, nedrustning og
fred og total atomnedrustning på vejen mod
en fredelig genforening uden fremmed
indblanding.
Hertil kom i juni 2018 det første topmøde
nogensinde mellem DDF Koreas og USA’s
øverste leder med aftale om fred og
atomnedrustning affødt af, at USA er kørt op
i hjørne og kørt sur i deres hidtidige
Nordkoreapolitik, der byggede på en
drømmepolitik om et regimekollaps.
Bedre
fødselsdagsgave
kan
Venskabsforeningen ikke ønske sig – nye
tider i Korea med Nord-Syd forsoning,
samarbejde, fælles velstand, varig fred og
afskaffelse af atomvåben på vej mod en
genforening – det er alt det vi har kæmpet
for i 50 år.

NYT FORHOLD
DDF KOREA-USA

DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og USA’s
præsident Donald Trump i Singapore den 12. juni
2018.

USA ER MED 12. JUNI TOPMØDET I
SINGAPORE ENDELIG SLÅET IND
PÅ DIALOGENS VEJ I DETS
NORDKOREAPOLITIK – MEN ER
DENNE VEJ HOLDBAR.
Af Anders Kristensen
Så mødtes de endelig i Singapore den 12.
juni 2018 – DDF Koreas øverste leder Kim
Jong Un og USA’s præsident Donald Trump
– til det første topmøde mellem de to lande
nogensinde. På det historiske topmøde
underskrev de to landes øverste ledere en
fælles udtalelse om, at de to lande fremover
skal have fredelige relationer med en varig
fredsordning, total atomnedrustning af hele
Koreahalvøen og anerkendelse af Nord-Syd
Panmunjomerklæringen af 27. april 2018 og
endelig overdragelse af jordiske rester af
omkomne amerikanske soldater i DDF
Korea.
Topmødet kom i stand efter, at Nord- og
Sydkorea forud havde taget Koreas fremtid i
egen hånd og indgået aftaler om fred og
fredsaftale, forsoning og samarbejde hen
imod en genforening. En udvikling, som
både Kina og Rusland bakker op. I den
situation var det åbenlyst, at USA var kørt
op i et hjørne og kørt sur i deres hidtidige
Nordkoreapolitik. En politik med maksimalt
militært pres og økonomiske sanktioner, der

skulle føre til et regimeskifte og Koreas
Arbejderparti og dets leder Kim Jong Un’s
fald. Det stod i starten af 2018 klart, at DDF
Korea var i besiddelse af interkontinentale
missiler, der atombevæbnet kunne nå USA
og ville blive brugt imod USA i tilfælde af
en
militær
”blodtudsog
halshugningsaktion”, som det så stilfuldt hed
rette mod DDF Korea.
Præsident Trump så derfor en mulighed
for at stå frem i historien og påstå, at han er
den første og eneste USA-præsident, der
kunne tage æren for fred i Korea.
Sejr for DDF Korea
DDF Korea-USA fælles udtalelsen
betyder følgende:
-Uanset hvem der ønsker at tage æren af
afholdelsen af dette Singapore-topmøde, så
er der ingen tvivl om, at det betød en stor
sejr for DDF Korea og dets øverste leder
Kim Jong Un. Med DDF Korea-USA fælles
udtalelsen underskrevet af to statsledere på
lige fod, er der reelt tale om en international
anerkendelse og legitimering af DDF Korea
som selvstændig og suveræn stat. En stat
mange vestlige lande førhen betragtede som
pariastat og ”axis of evil”, der kun fortjente
et sammenbrud og regimeskifte. Dette åbner
vejen for lempelse eller afskaffelse af
sanktioner, som desværre endnu ikke er sket
bortset fra uofficielle russiske og kinesiske
lempelser.
-Atomafrustning af hele Koreahalvøen
uden at nævne USA’s ofte benyttede CVIDpolitik (CVID står for ensidig nordkoreansk
atomafrustning kontrolleret, verificeret og
irreversibel atomafrustning). Begge sider
har altså arbejde at gøre, idet DDF Korea jo
kun kontrollerer halvdelen af Koreahalvøen.
Denne formulering giver større spillerum for
de efterfølgende forhandlinger og sikkerhed
for DDF Koreas suverænitet og eksistens
som normalt land. Man skal her huske på, at
efter
en
total
atomafrustning
af
Koreahalvøen, så sidder USA stadig tilbage
med mægtigt atomarsenal, der rækker
overalt i verden.
-At der endeligt kan arbejdes for
indgåelse af en koreansk fredsaftale, der

peger
i
retning
af
USA’s
troppetilbagetrækning fra Korea.
-Den akutte konfrontation og krigsfare
mellem DDF Korea og USA er afværget.
-Indskrivningen
af
Panmunjomerklæringen i forbindelse med atomspørgsmålet sikrer USA’s anerkendelse af
erklæringen af 27. april 2018, som er en
vigtig forudsætning for den overlevelse. Jfr.
hvordan det gik med de to tidligere NordSyd Fælleserklæringer fra 2000 og 2007, der
ikke nød USA’s opbakning.
-USA indstiller de store krigsøvelser i
Sydkorea så længe forhandlinger skrider
fremad. DDF Korea har allerede til fulde
leveret til gengæld herfor med missil- og atest moratorium og destruktion af testanlæg i
Punggye
samt
missilaffyrings
og
raketmotortestanlæg.
Dertil
komme
beslutningen
om
nedrivningen
af
Nyongbyon
atomkraftværket
i
Sydpyonganprovinsen, der kan fremstille
plutonium.
Men mange farer lurer også forud:
- Første og fremmest skal nævnes den
fare, der ligger i at lade høgen USA’s
udenrigsminister Mike Pompeo stå i spidsen
som USA chefforhandler støttet af den
meget konservative vicepræsident Mike
Pence, der nægtede at give DDF Koreas
formelle statsoverhoved Kim Yong Nam
hånden under Vinter OL og den stærkt
højredrejede
sikkerhedsrådgiver
John
Bolton, der har stået bagved alle USA’s
krige de seneste år – herunder planen om at
give Kim Jong Un ”blodtud” ved at angreb
på dennes hovedkvarter i Pyongyang, og
den, der som sikkerhedsrådgiver for George
Bush var arkitekten bag sammenbruddet på
DDF Korea-USA Agreed Framework aftalen
fra 1994 og sammenbruddet i de to tidligere
Nord-Syd Fællesaftaler fra 2000 og 2007 via
indsættelsen af den stærkt konservative
præsident Lee i Sydkorea i 2008. Det er som
at sætte banditter og ulve til at vogte får.
-Den omvendte forhandlingsrækkefølge
med et topmøde før der gennem er skabt
tillid gennem grundige forudgående
forhandlinger er meget utraditionel og kan

være skrøbelig, hvis der ikke gives
rummelighed
til
efterfølgende
tillidsopbygning.
Tillid
har
været
ikkeeksisterende mellem DDF Korea og
USA i mange årtier.
-Atomafrustningsstrategi er uklar. Er den
med eller uden CVID? Pompeo, der har
ansvaret for de videre forhandlinger, kom
tomhændet uden et forslag til de videre
forhandlinger
om
en
gensidige
atomnedrustning og kunne intet levere ved
hans seneste besøg i Pyongyang 6.-7. juli
2018. DDF Koreas chefforhandler Kim
Yong Chol udtalte efter besøget, at Pompeo
kom som en anden amerikansk gangster og
stillede kun krav uden selv at levere.
Efterfølgende udtalte Pompeo, at mødet blev
en fiasko, fordi DDF Korea ikke var begyndt
afhænde sine a-våben efter CVIDprincippet. Der er forskellige meldinger om
hvordan fuldstændig atomafrustning af den
koreanske halvø, som der står i den fælles
topmøde
udtalelse,
skal
forstås.
Koreahalvøen. DDF Koreas chefforhandler
efterlyser USA’s samarbejde om og
forhandling om en gensidig aftale om
samtidige skridt-for-skridt atomnedrustning
og
sikkerhedsog
tillidsopbygning.
Forhandling fungerer ikke, hvis den ene part
alene vil diktere vejen frem. Et efterfølgende
Pompeo-Kim Yong Chol møde i august blev
således aflyst af Pompeo med den
begrundelse, at DDF Korea ikke havde
påbegyndt fjernelse af a-våben.
-USA fortsætter med at stå i spidsen for
internationale meget hårde sanktioner og
handelsblokade og pres imod DDF Korea,
hvilket ikke er befordrende for den videre
dialog på vej mod fred mellem de to lande.
-Præsidentskifte
i
USA
eller
humørsvingning hos Trump selv kan også
føre til en skrotning af topmøde fælles
udtalelsen ligesom Trump netop har trukket
sig fra Iranaftalen.
-Endelig kan USA i rollen som indehaver
af den militære overkommando i Sydkorea
ligge hindringer i vejen for den aftalte NordSyd nedrustning og forgifte denne proces.

DDF KOREA-USA FÆLLES UDTALELSEN

2. DDF Korea og USA vil deltage i fælles
bestræbelser på at opbygge en varig og
stabil fredsordning på den koreanske
halvø.
3. Idet DDF Korea bekræfter sit tilsagn i
Panmunjom-erklæringen af 27. april
2018, forpligter DDF Korea sig til at
arbejde for fuldstændig atomafrustning af
den koreanske halvø.

Formand Kim Jong Un og præsident Donald J.
Trump underskriver her den fælles DDF KoreaUSA udtalelse på det historiske topmøde i
Singapore den 12. juni 2018.

Kim Jong Un, formand for Den
Demokratiske
Folkerepublik
Koreas
Kommissionen For Statslige Anliggender,
og Donald J. Trump, Amerikas Forenede
Staters præsident, afholdt i Singapore den
12. juni 2018 et første historisk topmøde.
Formand Kim Jong Un og præsident
Trump
gennemførte
en
omfattende,
dybtgående og oprigtig udveksling af
udtalelser om spørgsmål vedrørende
etablering af nye relationer mellem DDF
Korea og USA og opbygning af et varigt og
solidt fredsordning på den koreanske halvø.
Præsident Trump forpligtede sig til at
sikkerhedsgarantier til DDF Korea, og
formand Kim Jong Un bekræftede sit faste
og urokkelige tilsagn om at medvirke til at
gennemføre fuldstændig atomafrustning af
den koreanske halvø.
Idet vi udtrykker vores
fælles
overbevisning om, at etableringen af nye
forbindelser mellem DDF Korea og USA vil
bidrage til fred og velstand på den koreanske
halvø og i verden, og idet vi anerkender, at
gensidig tillidsopbygning kan fremme en
nuklear afrustning af den koreanske halvø,
erklærer formand Kim Jong Un og præsident
Trump følgende:
1. DDF Korea og USA forpligtiger sig til
at etablere nye relationer mellem DDF
Korea og USA i overensstemmelse med de
to landes befolkningers ønsker om fred og
velstand.

4. DDF Korea og USA forpligter sig til at
tilvejebringe de jordiske rester af
krigsfanger og savnede soldater –
herunder repatriering af de allerede
identificerede.
Efter at have erkendt, at topmødet
mellem DDF Korea og USA – det første i
historien – var en epokegørende begivenhed
af stor betydning, og idet vi nu søger at
overvinde
årtiers
spændinger
og
fjendtligheder mellem vores to lande og
åbner op for en ny fremtid, forpligter
formand Kim Jong Un og præsident Trump
sig til at gennemføre bestemmelserne i
denne fælles udtalelse fuldt ud og hurtigt.
DDF Korea og USA forpligter sig til at
holde opfølgende forhandlinger ledet af
USA’s udenrigsminiser Mike Pompeo og en
relevant højtstående embedsmand fra DDF
Korea på en snarest mulig dato for at føre
resultaterne fra topmødet mellem DDF
Korea og USA ud i livet.
Formand Kim Jong Un for Den
Demokratiske
Folkerepublik
Koreas
Kommission for Statslige Anliggender og
USA’s præsident Donald J. Trump har
forpligtet sig til at samarbejde om udvikling
af nye relationer mellem DDF Korea og
USA og for fremme af fred, velstand og
sikkerhed på den koreanske halvø og i
verden.
Singapore, den 12. juni 2018

Kim Jong Un
Formand for Den Demokratiske
Folkerepublik Koreas Kommission for
Statslige Anliggender.
Donald J. Trump
Amerikas Forenede Staters præsident

VENSKABSREJSEN 2018
Rejseberetning fra delegationsrejse til
fejring af 70 års dagen for DDF Koreas
grundlæggelse
Af Morten Dam

DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un ses her på
balkonen på Kim Il Sung-pladsen med æresgæsten
Kinas parlamentsformand Li Zhanshu (t.v.) i
hånden.

forsøgt at samle de største af de mange
højdepunkter på rejsen.
Fra militær- og civilparaden 9. september på Kim
Il Sung-pladsen i Pyongyang.

I september 2018 rejste en delegation fra
Venskabsforeningen til DDF Korea med
hovedformålet at deltage i fejringerne af 70årsdagen for republikkens grundlæggelse
den 9. september.
Selvom massemedierne prøver at
fremstille det som, at DDF Korea er et
lukket og isoleret land, var Pyongyang
yderst velbesøgt af udenlandske gæster og
delegerede, herunder kendisser som
formanden for Kinas parlament Den
Nationale Folkekongres Li Zhanshu (nr. 3 i
hierarkiet i Kinas Kommunistiske Partis
ledelse), Mauretaniens præsident Mohamed
Aziz, Cubas vicepræsident Salvador Valdes
Mesa, forkvinden for det russiske
føderationsråd Valentina Matvienko, den
franske skuespiller Gerard Depardieu og den
sidste DDR statsminister inden Murens fald
Hans Modrow.
Rejsens program var udover fejringerne
sammensat efter personlige ønsker fra de
delegationens
medlemmer,
samt
venskabsbesøg vi havde aftalt på forhånd og
så fri tid i Pyongyang med plads til
spontaniteter. Der kunne skrives en tyk bog
om de 12 fantastiske og begivenhedsrige
dage i DDF Korea. I denne artikel har jeg

Fejringerne af 70 års dagen
Venskabsdelegationen var deltagende ved
både den militære og civile parade på Kim Il
Sung Pladsen og til Mass Games "Glorious
Country". Ved den militære og civile parade
sad vi ved hovedtribunen lige under
balkonen hvor Kim Jong Un samtidig
overværede fejringerne. Paraden begyndte
klokken 10.00 med et militært marchpas,
hvor de første delinger var klædt i
uniformerne
fra
den
koreanske
revolutionære folkehær og fra Fædrelandets
befrielseskrig, der viser kontinuiteten i Juche
Idéen fra tiden under anti-japanske
befrielseskamp (1925-1945) og Koreakrigen
(1950-53). Derefter marcherede delinger af
specialtropper,
grænsevagter,
søværn,
flyvevåben, politistyrke Air Units, Special
Operation Forces efterfulgt af ArbejderBøndernes Røde Garde, ingeniørtropper,
Ungdommens Røde Garde m.fl. forbi Kim Il
Sung Pladsen. Bemærkelsesværdigt var at
alle våben præsenteret ved den militære del
af paraden var forsvarsvåben i form af tanks,
antiluftskyts og kortdistancer missiler. Et
tydeligt signal om at DDF Korea ikke ønsker
at udvise provokation eller aggressivitet.
Efter militæret kom den civile del af
manifestationen med levende og farverige
bannere med positive budskaber. Derefter
marcherede flere kolonner af industrielle
arbejdere, landmænd, videnskabsfolk,

Den danske og svenske delegation med
solidaritetsbanner i demonstrationen.

musikere, medicinsk personale, børn og
idrætsfolk og mange flere faggrupper. Ca. 1
million borgere marcherede gennem Kim Il
Sung Pladsen den 9. september.
Samme aften var venskabsdelegationen
inviteret til masseopvisning, der var specielt
opført til 70-års-jubilæet, og hedder "The
Glorious Country". Da masseopvisningen
"The Glorious Country" blev opført på det
kæmpestore 1. maj stadion med 100.000
optrædende og plads til 150.000 tilskuere på
et samlet areal på 207.275 kvadratmeter og
med 80 ind- og udgange. Gennem "The
Glorious Country" blev de syv årtier i Den
Demokratiske Folkerepublik Korea fortalt
gennem billeder, rytmiske bevægelser og
sange. Forestillingen udgjorde en grafisk
illustration af nationen efter 1945, først med
DDF Koreas sejr i Fædrelandskrigen
(Koreakrigen
1950-53),
og hvordan
Chollima-bevægelsen genopbyggede Korea
efter socialistiske principper. Det var især
følelsesladet at have set det koreanske folks
ønske om national genforening udvist på
forgrunden af stadion med vægt på den 27.
april hvor Panmunjom-erklæringen blev
underskrevet. Tilstede blandt tilskuerne var
øverste leder Kim Jong Un, som alle
hyldede, da forestillingen i slutningen viste
billede af Kim og Moon omfavne hinanden
– her kun få dage før Sydkoreas præsident
Moon ville ankomme til Pyongyang.

International march for fred, velstand og
genforening af Korea
Som
en
del
af
rejsen
deltog
venskabsforeningen sammen med de øvrige
udenlandske delegationer i en større
demonstration for fred, velstand genforening
af Korea. Demonstrationen blev afholdt den
11.
september
med
start
fra
Genforeningsmonumentet i Pyongyang, hvor
tusindevis af koreanere var mødt op sammen
med venskabsdelegationerne for at udtrykke
deres vilje til fred og genforening. Ved
demonstrationen blev afholdt solidaritets og
venskabstaler fra udenlandske delegerede
efterfulgt af en march med sloganbannere.

Personlig overrækkelse af bistand fra
Nordkoreaindsamlingen

Fra besøget i Unha-ri, hvor børnehavens børn
havde arrangeret en lille koncert for den danske
venskabsdelegation.

Blandt de store begivenheder på rejsen var
også overrækkelsen af humanitær bistand
fra
Nordkoreaindsamlingen
i
venskabslandsbyen Unha-ri beliggende i
den vestlige del af DDF Korea nord for
Nampo
i
Sydpyonganprovinsen.
Venskabsforeningen har haft et samarbejde
med landbrugskooperativet og børnehaven
siden 2000 og donerer årligt penge til at
understøtte udviklingen i landområdet. I år
var indsamlet over 4000€ (ca. 30.000kr)
som blev doneret i form af dieselolie,
traktordæk, bærbare computere, legetøj,
skolebøger mm.
Venskabsforeningen blev meget varmt
modtaget i Unha-ri, hvor de er utroligt
glade for udvekslingsarbejdet og den støtte
der gives. På dagen var arrangeret en lille
koncert i den lokale børnehave, hvilket var

DANSK JUCHE-STUDIEGRUPPE DELTAGET I
INTERNATIONALT SEMINAR I PYONGYANG

Anders
Kristensen
sammen
landbrugskooperativets forkvinde Han.

med

meget rørende at overvære.
Derefter blev venskabsdelegationen vist
rundt i området ved rismarker, bygninger
og et besøg i et privat hjem. Det positive
besøg blev afsluttet med en frokost der
bestod af lokale fødevarer dyrket i Unha-ri.
Venskabsforeningen planlægger en ny
rejse i 2019. Hvis man er medlem af
Venskabsforeningen, kan man komme med
til Korea i 2019. Kontakt formand Anders
Kristensen: dk-korea@inform.dk eller tlf.
23 69 07 80 for at få nærmere information.

Formand Anders Kristensen,
bestyrelsesmedlemmerne Morten Dam og Ulla
Pedersen ses her til statsbanket med forkvinden
for Den Koreanske Komite For Kulturelle
Forbindelsen Med Udlandet Kim Jong Suk.

Morten Dam til den officielle åbning af Jucheseminaret i Folkets Kulturpalads i Pyongyang.

På det internationale seminar for Juche Idéen
og
70-årsdagen
for
DDF
Koreas
grundlæggelse deltog Morten Dam som
formand for den danske Juche Studiegruppe
– The Juche Idea Study Group of Denmark.
Seminaret forløb sig over dagene 8. – 11.
sep. og blev afholdt i Pyongyang af KASS –
Korean Association of Social Scientists.
Seminaret blev ledet af Pak Kwang Ho
næstformand for Centralkomiteen for Koreas
Arbejderparti, Ri Hye Jong formand for
KASS
og
vicedirektør
for
Socialforskningsakademiet og Dr. Ogami
Kenichi Generalsekretær for IIJI.
Seminaret bestod af både forelæsninger
og workshops om Juche Idéen og dens
betydning for DDF Koreas historiske
udvikling under lederskab af såvel Kim Il
Sung, Kim Jong Il og Kim Jong Un.
Analyser blev fremlagt af undervisere fra
nordkoreanske universiteter om den
strategiske linje for DDF Koreas
økonomiske udvikling under Kim Jong Un,
samt hvordan denne er ideologisk funderet i
Juche Idéen. Derudover blev der vist
undervisningsfilm og holdt taler som alt
sammen var med til at give en god forståelse
af Juche Idéen i praksis og dennes betydning
for koreansk samfundsidealer om ikke at
have arbejdsløshed, hjemløshed og at kunne
stole på egne kræfter uden at underlægge sig
supermagters krav.
Morten Dam

INTERNATIONALT JUCHESEMINAR I HELSINKI

Fra det International Juche-seminar i Helsinki.

Den finske forening til studie af Juche
idéen afholdt i weekenden den 16.-17. juni
2018 internationalt seminar i Helsinki
under temaet ”Nordic Seminar for the
Cause of Independence in Northern
Europe”. Her deltog venskabsforeningen
Danmark
–
Den
Demokratiske
Folkerepublik Korea med Morten Dam og
Michael Dam sammen med delegationer
fra Sverige og Finland. Derudover var
generalsekretæren for ” International
Institute of Juche Idea” Mr. Kenichi Ogami
ankommet fra Japan, og en 3 mands
delegation fra KASS, ”Korean Association
for Social Scientists” kom fra Pyongyang
ligesom DDF Koreas ambassade i
Stockholm var repræsenteret.
Hver delegation deltog med taler og
indlæg på engelsk og repræsentanterne fra
Japan og DDF Korea på originalsprog med
tolk på engelsk. Desuden deltog
repræsentanter fra forskellige finske
kommunistiske organisationer med indlæg.
Formanden for den finske Juche
forening,
Juha
Kieksi,
som
var
initiativtager til seminaret, nævnte, at det
var 40 år siden, at det Internationale Juche
Institut var stiftet, og at den finske Juche
forening også fejrede 40 års jubilæum. Han
gennemgik forandringerne i verden og i
Norden siden 1978 og sagde, at med
sammenbruddet i østblokken, venstrefløjspartiernes tilbagetog, neoliberalismens
fremgang og voksende borgerlig og re-

Her ses formanden for den finske Jucheforening
Juha Kieksi (t.v.) og formanden for den danske
Juche-studiegruppe Morten Dam (t.h.) på
talerstolen.

aktionær nationalisme, må vi som DDF
Korea gå til fælles kamp for
selvstændighed mod imperialismen på alle
områder. Han sagde, at de nordiske og
baltiske lande er små sprogområder, som
har et stort ansvar for at oversætte
materiale fra DDF Korea til egne sprog og
udgive det, samt modgå de mange
usandheder om DDF Korea, hvor vi støder
på dem.
Generalsekretæren
for
det
Internationale Institut for Juche Idéen, Mr.
Kenichi Ogami, omtalte forandringens
vinde i Korea, og betonede, at
genforeningen på Koreahalvøen er en
national affære, som udelukkende skal
afgøres af koreanerne selv. Han så positive
tegn i det første topmøde i historien
mellem DDF Korea og USA, og håbede, at
DDF Korea ville kunne forstærke
opbygningen af socialismen under
fredelige forhold. Han mente, at såfremt
det lykkes at nå frem til en egentlig
fredsslutning,
vil
den
socialistiske
udvikling i DDF Korea kunne nå et højere
stade, hvor politik, ideologi, videnskab,
uddannelse og sundhed kan udfoldes på en
mere balanceret måde. Garantien for en
sådan udvikling er lederskabet af Kim Jong
Un, som bygger på grundlæggende idéer
fra Kim Il Sung og Kim Jong Il, og han
opfordrede os til at studere Juche idéen og

anvende den på de specifikke vilkår i vore
egne lande.
Oskar Mølleby fra Sverige omtalte
landets såkaldte neutralitetspolitik med 200
års fred og sagde, at Sverige i stigende
grad bakker op om USA imperialismen og
bevæger sig mod et fuldt NATO
medlemskab. Samtidig har medlemsskabet
af EU betydet, at Sverige har mistet
kontrollen over store dele af økonomien og
udenrigspolitikken. Han mente, at Sverige
som DDF Korea skulle stole på egne
kræfter og udvikle sin egen militærpolitik
og teknologi bygget på landets egne behov
sådan som Juche idéen angiver.
Morten Dam fra vor danske Juche
studiegruppe talte om kampen for
selvbestemmelse, uafhængighed og frihed i
Europa og nævnte bl.a Brexit og EUmodstanden i flere lande, og betonede, at
denne kamp sker over hele verden på
forskellige niveauer, men ofte bygger på et
usikkert fundament og derfor lettere kan
kapres af reaktionære kræfter. Han mente
således, at et ideologisk grundlag som
Juche orienteringen vil kunne vise vejen
frem
mod
selvbestemmelse
og
uafhængighed også i vor del af verdenen,
hvor vi bla er styret af og underlagt
bestemmelser i EU og NATO.
Seminaret sluttede om aftenen med en
fælles udtalelse til Kim Jong Un, hvorefter
der var arrangeret buffet og socialt
samvær. Dagen efter var de danske,
svenske og finske Juche grupper sammen
med repræsentanterne fra DDF Korea
inviteret i sommerhus hos formanden for
Venskabsforeningen
Finland-Korea
Samfundet Pekka Kotkasaari. Her blev der
diskuteret på kryds og tværs og skabt gode
relationer. Vi blev bl.a. enige om at
forstærke det nordiske samarbejde i Juche
grupperne.

Delegationen fra Korean Association for Social
Scientists ses her på besøg i København.

Videre til forelæsning og sightseeing i
København
Ugen efter kom de 3 koreanske
repræsentanter fra KASS og Mr. Ri fra
ambassaden til København, hvor de blev
modtaget af Anders Kristensen og
undertegnede. Senere på dagen havde de
møde
med
venskabsforeningens
forretningsudvalgt og nogle få øvrige
medlemmer, som KASS-delegationen gav
forelæsning om Juche ideen for.
Efterfølgende var Venskabsforeningen
vært til en middag på en kinesisk
restaurant.
Dagen efter viste jeg sammen med
Morten Dam vore koreanske gæster rundt i
det gamle København inkl. havnerundfart,
inden jeg sagde farvel og sendte dem
videre på rejsen med nogle små gaver fra
venskabsforeningen.
Michael Dam

SPORTS-NYT FRA KOREA
Af Henning Jakobsen, Korea Bulletins sportsredaktør

DDF KOREA MED I DE 18. ASIATISKE LEGE

Fælles nord-sydkoreansk med fælles flag og
beklædning ved åbningsindmarch til 18. Asiatiske
Lege i Jakarta den 18. august 2018.

En række sportsfolk fra DDF Korea deltager
i de 18. Asiatiske Lege i Jakarta i
Indonesien, som afsluttes den 2. september
2018 (efter Korea Bulletins deadline). DDF
Korea deltager med Sydkorea i fælles team i
tre discipliner samt med fælles flag og
uniformer ved åbningsindmarch. Nogle
aktiviteter starter dog før den officielle
åbning. Således kunne DDF Koreas U23kvindefodboldlandshold f.eks. allerede den
17. august notere en sejr i turneringen på
hele 16-0 over Tadsjikistan i DDF Koreas
første kamp i gruppe B.

Fra U23 kvindefodboldkampen mellem DDF Korea og
Tadsjikistan

DDF KOREA I KVINDERNES U20-VM
KVARTFINALE I FODBOLD
Ved kvindernes U20-fodbold-VM i Frankrig
i august 2018 nåede DDF Koreas mandskab
på overbevisende vis kvartfinalen efter 2-1
sejre over de to store fodboldnationer,
Brasilien og Mexico, i de to første
puljekampe i gruppe B. I kvartfinalen blev
det dog til et knebent 1-0-nederlag til de
franske værter, der dog kun formåede at
score på et straffespark i første halvleg.
NATIONAL
SPORTSTURNERING
FOR
KOMMUNIKATIONSARBEJDERE AFHOLDT
I PYONGYANG
Fra 7.-14. august 2018 afholdtes en national
sportsturnering
for
kommunikationsarbejdere på forskellige arenaer i
Pyongyang. Blandt andet dystedes der i
bordtennis og volleyball. Deltagerne fra Syd
Hamgyong-provinsen løb med den samlede
førsteplads.
NATIONAL
SPORTSTURNERING
FOR
STUDERENDE AFHOLDT I HAMHUNG
Den nationale sportsturnering om 5.
september-prisen i Hamhung sluttede den
14. august med en samlet sejr til de
studerende fra Pyongyang i forskellige
sportsgrene.

ARBEJDRE FRA NORD OG SYD MØDTES I
FODBOLDTURNERING
Den 11. august 2018 mødtes nord- og
sydkoreanske arbejdere til to kampe i Seoul i
Sydkorea i en fodboldturnering til støtte for
genforening og implementering af den
historiske Panmunjom-erklæring. Faglige
organisationers ledere fra Nord- og
Sydkorea overværede turneringen.
FÆLLES KOREANSK PAR VINDER I ITTF
WORLD TOUR OPEN I BORDTENNIS
Den 21. juli 2018 vandt et fælles-koreansk
mixed-double-par, Cha Hyo Sim fra
Nordkorea og Jang U Jin fra Sydkorea,
førstepladsen i ITTF World Tour Korea
Open i bordtennis 3-1 foran et kinesisk par.
Turneringen blev spillet i Taejon i Sydkorea.
Individuelt blev det i mændenes U21-række

samme sted til en sejr til Ham Yu Song fra
DDF Korea.

BASKETBALL FOR GENFORENING

Kvindelige nordkoreanske brydere Jong Myong Suk
og Mun Hyon Gyong ses her med deres guldmedaljer.

Den 5. juli blev der i Pyongyang afholdt
venskabskampe i basketball med blandede
hold fra Nord og Syd. Blandt tilskuerne var
den sydkoreanske genforeningsminister, Jo
Myong Gyun, ligesom Choe Hwi,
viceformand for Centralkomitéen i Koreas
Arbejderparti, var til stede.

STOR MEDALJEHØST TIL DDF KOREAS
BOKSERE
Den
tiende
Konstantin
Korotkov
Internationale Bokseturnering, der blev
afholdt den 15.-20. maj i Khabarovsk i
Rusland samlede 160 deltagere fra mere en
20 lande og regioner, herunder fra Kina,
Rusland, Philippinerne, Vietnam og DDF
Korea. Guld blev det til for Choe Chol Man
og Choe Hye Song i mændenes og
kvindernes 60 kg-klasser. Pang Chol Mi, Ri
Ok Byol og Pak Un Sim vandt alle sølv i
kvindernes 51 kg-, 57 kg- og 75 kg-klasser,
mens Kim Jang Ryong vandt bronze i
mændenes 49 kg-klasse.
MEDALJER TIL DDF KOREAS BRYDERE
Ved de 33. militære verdensmesterskaber i
brydning, som blev afholdt i Moskva fra den
14.-20. maj 2018 vandt de kvindelige
brydere fra DDF Korea, Jong Myong Suk og
Mun Hyon Gyong, guld i henholdsvis 55- og
59 kg-klasserne, mens det blev til sølv for
Yon Jo Hwa i kvindernes 57 kg-klasse. Sølv
blev det også til for Pak Un Gwang i
mændenes 57 kg-freestyle, mens det blev til
bronze for Kwon Un Nam i mændenes 55 kg

græsk-romerske klasse. 270 deltagere fra 22
lande og regioner deltog; heriblandt Kina,
Rusland, Tyskland, Ungarn, Iran og DDF
Korea.

FØRSTEPLADS TIL DDF KOREA I DE
ASIATISKE TEAKWONDO MESTERSKABER
De 9. Asiatiske Taekwon-Do-mesterskaber,
der blev afholdt i Ulan Bator i Mongoliet fra
8.-13. maj havde deltagelse af mere end 140
mandlige og kvindelige kæmpere fra 13
lande og regioner, herunder Kina,
Mongoliet, Indien, Iran, Malaysia og DDF
Korea. På den samlede rangering sluttede
DDF Korea forrest og vandt 5 trofæer, 29
guldmedaljer, 8 sølvmedaljer og 6
bronzemedaljer.
25. APRIL-FODBOLDKLUBBEN I ASIATISK
SEMIFINALE
Efter 6 sejre til 25. April SC fra Pyongyang i
lige så mange puljekampe i mændenes
klubfodboldturnering, AFC Cup’en, i løbet
af marts, april og maj 2018 i gruppe I mod
landsmændene fra Hwaepul, mod Benfica
Macau samt mod Hang Yuen fra Taiwan,
venter i slutningen af august 2018 to
Interzone-semifinale-kampe mod vinderne
af gruppe F, Home United, fra Singapore.
Overvindes også denne modstander, skal der
den 19. september og 3. oktober spilles
Interzone-finaler mod enten et indisk eller
turkmensk klubhold. Vinderen af Interzoneturneringen i Asien spiller så én finale, den
27. oktober på udebane, mod vinderen af
den tilsvarende vestasiatiske turnering.
(Kilder til dette sportsnyt: KCNA.kp, FIFA.com, theafc.com)

Guld til forenet Koreas 500 meter dragebåds
roning for kvinder.

FORENET KOREANSK TEAM
VINDER GULD I PALEMBANG I
INDONESIEN TIL 18. ASIATISKE
LEGE – HISTORISK BEGIVENHED
Den 25. august 2018 vandt for første gang i
historien et fælles koreansk kvindedragebåds
roere team guld i Asiens mesterskabet i 500
meter Dragebådsroning Palembang i
Indonesien på 18. Asiatiske Lege. Sejren er
ikke en sejr for hverken Nord- eller
Sydkorea, men for hele Korea. De 12
koreanske kvinder, der forud for legene
havde fælles træning i Sydkorea, vandt med
sejltiden 2 minutter og 24,788 sekunderm
med Kina og Thailand på anden og
tredjepladsen.
Den fælles koreanske roersejr har stor
symbols betydning for den igangværende
forsoningsproces med henvisning til, at når
den koreanske nation sammen kan vinde i
sport, så kan de også vinde mange flere sejre
i Nord-Syd forsonings-, samarbejds- og
fredsprocessen.

De kvindelige fælles-koreanske dragebådsroere
viser deres guldmedaljer frem.
Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Parti:

OPMUNTRENDE UDVIKLING I KOREA
De seneste måneders intensiveret dialog og
diplomati i og om Korea mellem i første række

Den Demokratiske Folkerepublik Korea
(Nordkorea) og Republikken Korea (Sydkorea)
- men også med kinesisk og endda amerikansk
deltagelse er en opmuntrende udvikling, som
kunne synes at pege fremad mod et Korea, der
for første gang i mere end et århundrede selv
kan blive herre over sin egen skæbne. Siden
1905 har først den brutale japanske
besættelsesmagt i Korea - og siden 1945 den
amerikanske militære tilstedeværelse på den
sydlige del af halvøen - været en garanti for de
mest reaktionære kræfters direkte eller indirekte
styre over størstedelen af det koreanske folk.
Sidste års valgsejr til Moon Jae In ved det
sydkoreanske præsidentvalg, bl.a. på et program
om at styrke dialogen med DDF Korea,
efterfulgt af den nordkoreanske diplomatiske
indsats op til, under og efter Vinter-OL i
Pyeongchang i Sydkorea i februar 2018, har
muliggjort et regulært tøbrud i de factofortsættelsen af ”Den Kolde Krig” på
Koreahalvøen. Topmødet mellem formand Kim
Jong Un og præsident Moon Jae In i
Panmunjom i den demilitariserede zone mellem
Nord- og Sydkorea i april 2018 kulminerede den
27. april i underskrivelsen af en fælles erklæring
om ”samarbejde og fred, velstand og
genforening i Korea”. Det betyder i praksis at de
tidligere nord-syd-fælleserklæringer igen får
gyldighed, at der iværksættes mere dialog og
økonomisk, humanitært, kulturelt og sportsligt
samarbejde. De militære spændinger skal lettes
og allerede i år søges våbenhvileaftalen fra 1953
erstattet af en fredsaftale og der skal
samarbejdes om nedrustning.
DKP støtter varmt denne udvikling og finder
at vi bedst understøtter denne ved at trække det
danske militær væk fra Koreahalvøen. Den
permanente danske tilstedeværelse og deltagelse
af danske officerer i de USA-ledede
angrebsøvelser mod DDF Korea er en trussel
mod freden og dermed selvsagt ikke fremmende
for en fortsat positiv udvikling i Korea. DKP
opfordrer derfor den danske regering til at gå
forrest i nedrustningen i Korea ved at trække
sine udstationerede officerer hjem, undlade at
deltage i militærøvelser vendt mod DDF Korea
og tværtimod lægge pres på USA og de øvrige
lande, som lægger militær til den konstante
krigstrussel i Korea for at bringe denne trussel
til ophør.
Vedtaget på DKP’s Landsledelsesmøde den 26.27. maj 2018.

Næstformand for Koreas Arbejderparti Ri Su
Yong på besøg hos hos Cubas præsident Miguel
Diaz-Canel den 9. juli 2018 i Havanna.

DDF KOREA OG CUBA
STÅR SAMMEN
DDF Korea og Cuba opretholder gode
forbindelser
Cubas vicepræsident Recibio Valdes Mesa
modtog den 15. august 2018 en højtstående
delegation på besøg fra DDF Korea under
ledelse af næstformand for DDF Koreas
kommission for statslige anliggender og
medlem
af
Koreas
Arbejderpartis
politbureaus præsidium Choe Ryong Hae.
Under mødet noterede begge ledere den
fremragende tilstand relationer mellem vores
folk, partier og regeringer befinder sig i.
Tidligere på sommeren den i juli 2018
aflagde en anden højtstående koreansk
delegation en uges besøg i Cuba under
ledelse af næstformand for Koreas
Arbejderparti Ri Su Yong. Dette højtstående
besøg var det første af slagsen efter valget af
Cubas nye præsident Miguel Diaz-Canel.
På et møde med Cubas præsident
overrakte Ri en personlig hilsen fra DDF
Koreas øverste leder Kim Jong Un. Ri
orieterede Diaz-Canel om Den Ny
Strategiske Linje vedtaget af Koreas
Arbejderpartis centralkomite fornylig og
beslutningen om at indstille test af a-våben,
og interkontinentale missiler. Også andre
internationale spørgsmål blev drøftet på
mødet.
Det
cubanske
pressebureau
rapporterede fra mødet, at begge parter

Ri Su Yong havde under besøget i Cuba også
foretræde
for
formanden
for
Cubas
Kommunistiske Parti og landets tidligere
præsident Raul Castro.

havde udtrykt vilje til at fortsætte og styrke
de tætte forbindelser mellem de to folk,
partier og regeringer.
Under besøget underskrev Cubas
Kommunistiske
Parti
og
Koreas
Arbejderparti en ny ”aftale om udveksling
og samarbejde”
DDF Korea og Cuba har haft
diplomatiske forbindelser og ambassader i
henholdsvis Pyongyang og Havanna siden
1960.
A.K.

Børnehaven i Unha-ri modtager her gaver fra
Nordkoreaindsamlingen i 2017.
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STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL
HUMANITÆR BISTAND TIL
BEFOLKNINGEN I DDF KOREA
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Til
Venskabsforeningen
Korea

Fremme af støtte til kravet om
tilbagetrækning af alle fremmede militære
tropper i hele Korea.
Udvikling af de politiske, økonomiske,
videnskabelige og kulturelle forbindelser
mellem Danmark og Den Demokratiske
Folkerepublik Korea.
På vegne af Dansk-Cubansk Forening

Danmark-DDF
Sven-Erik Simonsen, formand

Til lykke med 50 års jubilæet!
Vi ønsker Venskabsforeningen DanmarkDDF Korea til lykke med jubilæet.
Til lykke med 50 års utrættelig indsats for
venskabet mellem Danmark og Den
Demokratisk Folkerepublik Korea under ofte
særdeles vanskelige forhold.
I Dansk-Cubansk Forening ved vi bedre
en de fleste, hvilke vanskeligheder og
trusler, som følger, når verdens største
militærmagt og den økonomiske kæmpe,
USA, sætter alle kræfter ind på med
blokade, militærøvelser og diplomatisk
fjendtlighed at knække og underkue et
selvstændigt land.
Vi ved også, at svaret på disse
vanskeligheder og trusler primært må
komme fra landet selv, men at international
solidaritet gør en forskel. Derfor ønsker vi
jer til lykke og ønsker jer fremgang i arbedet
med de mål, som foreningen sætter sig i sine
vedtæfter, og som der stadig er et
påtrængende behov for:
Udbredelse af kendskabet til Den
Demokratiske Folkerepublik Korea.
Fremme af solidariteten med hele det
koreanske folks kamp for en uafhængig og
fredelig genforening af Korea.
Fremme af solidariteten med det
undertrykte folk i Sydkorea.
Fremme af at den koreanske halvø
omdannes til en atomvåbenfri fredszone
samt sikring af freden i Korea.
Fremme af støtte til snarest mulig
indgåelse af en fredsaftale i Korea til
erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953.

ÅRSREGNSKAB 2017
NORDKOREAINDSAMLINGEN
DANSKE BANK
REG.NR. 1551 KONTO 00 05 25 22 45
Indtægter:
Bidrag
I alt

25.400,28 kr.
25.400,28 kr.

Udgifter:
Donationer til Korea
Andet
I alt

39.099,64 kr.
190,00 kr.
39.289,64 kr.

Bankbeholdning 1. jan. 2017 23.725,17 kr.
Bankbeholdning 31. dec. 2017 9.835,81 kr.
Revisorbemærkning:
Bankindestående er i året formindsket med
13.889,36 kr. Det svarer til årets underskud,
så regnskabet stemmer.
Regnskabet er i orden med hensyn til bilag,
bankindestående m.v.
Birgit Unnerup
Revisor
København V., den 9. juli 2018

I anledning af 50 års jubilæet i
Venskabsforeningen Danmark Den Demokratiske Folkerepublik
Korea
Gode kammerater i
Venskabsforeningen
I ønskes varmt tillykke med de første 50
år.
I en tid, hvor mediebilledet er præget
af ’fake news’ om DDF Korea, er det
meget vigtigt, at der også findes kræfter,
der ud fra en solidarisk holdning til DDF
Korea kan bringe oplysninger frem, som
ellers aldrig kommer i den mere
’veletablerede’ presse.
DDF Korea er på mange måder et
land, der adskiller sig meget fra andre
lande. Det er ikke alle sider af DDF
Korea, som vi forstår eller er enige i.
Samtidig respekterer vi dog fuldt ud
landets ret til at finde sin egen
udviklingsvej og måde at opbygge
socialismen på. Vi er samtidig fulde af
respekt for landets antiimperialistiske
kurs, der gennemføres på trods af trusler
fra store dele af den øvrige verden.
Vi støtter jer fuldt ud kravet om, at
USA skal helt og aldeles ud af den
koreanske halvø som et vigtigt skridt på
vejen til en kommende genforening af de
2 koreanske stater.
Vi møder jo årligt repræsentanter fra
Det Koreanske Arbejderparti på de
årlige møder for kommunistiske og
arbejderpartier. I den sammenhæng kan
vi ikke undgå at huske tilbage til tiden
lige efter Sovjetunionens sammenbrud
og det opbrud, der skete i mange
kommunistiske partier inklusive vort
eget. Her var det Det Koreanske
Arbejderparti der tog initiativ til at

samle de kommunistiske partier til
rådslagning i Pyongyang, der hermed
blev en form for startskud til de årlige
møder, som i år har 20 års jubilæum.
Kommunistisk Parti i Danmark
ønsker Venskabsforeningen Danmark Den Demokratiske Folkerepublik Korea
alt muligt godt i fremtiden.
Kammeratlig hilsen
Rikke Galina Frydensbjerg
Carlsson
Partiformand

TILLYKKE MED DE
FØRSTE 50 ÅR
Kampen fortsætter
Mod krig og imperialisme
For opbygning af socialisme
For et uafhængigt og genforenet
Korea

Danmarks Kommunistiske Parti
Forretningsudvalget

VENSKABSFORENINGEN DANMARKDEN DEMOKRATISKE
FOLKEREPUBLIK KOREA

1968-2018

50 ÅR
MED SOLIDARITET OG VENSKAB MED
KOREAS FOLK

DET FEJRES PÅ ET FESTMØDE

MÆRKEDAGE I DDF KOREA
SEPTEMBER-DECEMBER 2018

LØRDAG DEN 6. OKTOBER 2018 KL. 13.00-17.00

FÆLLESHUSET, MJØLNERPARKEN 112,
KØBENHAVN N.
Gæstetaler: Geir Helgesen.
Musik: Leif Monnerup og Knud Grumløse
Vand, øl, vin, Insamsul, kaffe, te, sandwich og
kage. Alle venner af Koreas folk er velkomne.

MASSER AF NYHEDER FRA KOREA

www.kcna.kp

DDF Koreas national symbol

9. september: 70-årsdagen for D.D.F. Korea’s
grundlæggelse.
9. oktober: Metalarbejdernes Dag.
10. oktober: 73-årsdagen for Koreas
Arbejderparti’s stiftelse.
14. oktober: Radio- og TV-arbejdernes Dag.
15. oktober: Tekstilindustriens Dag.
1. november: Pressens Dag.
10. november: Mors Dag.
16. november: Land- og søtransportens Dag.
6. december: Kemiindustriens Dag.
17. december: Mindedag for Kim Jong Il’s død.
24. december: Kim Jong Suk’s fødselsdag.
27. december: Den Socialistiske Forfatnings Dag.

GENERALFORSAMLING

KOREA IS ONE

Venskabsforeningen Danmark-Den
Demokratiske Folkerepublik Korea
afholder
ordinær generalforsamling
lørdag den 24. november 2018 kl. 14.00

Nordvest Bogcafe

조선은 하나다

Frederikssundsvej 64,
København NV.

