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VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 

E-mail: dk-korea@inform.dk Hjemmeside: dk-korea.dk 

 

København N., medio juli 2018 

 

Til medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea: 

 

Gode kammerat! 

 

Så er det igen tid til et medlemsbrev med nyheder fra Venskabsforeningen. 

 

Siden du har hørt fra foreningen sidst er der sket en historisk drastisk, men også positiv udvikling i Korea i 

retning mod fred og forsoning og samarbejde mellem Nord- og Sydkorea. 
      

Nord- og Sydkorea på vej mod forsoning og fred: 

 
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un ses her sammen med Sydkoreas præsident Moon Jae In. 

 

      Som tidligere meddelt i medlemsbrevet i maj 2018 blev der den den 27. april 2018 afholdt et historisk 

inter-koreanske topmøde mellem DDF Korea’s leder Kim Jong Un og Sydkoreas præsident på sydsiden i 

Panmunjom. På topmødet blev en epokegørende nord-syd erklæring underskrevet af begge parter – den 

såkaldte Panmunjomerklæring om fred, velstand og genforening på den koreanske halvø. Erklæringen er 

allerede i gang med at blive ført ud i livet, og hvis den bliver fuldt implementeret, vil det betyde, at vi i dag 

står overfor et vendepunkt på vej ind i en helt ny og fredelig æra i det koreanske folks historie.   

     Vi vedlægger en dansk oversættelse af Panmunjomerklæringen til dette medlemsbrev til din orientering. 
 

Fra erklæringen kan følgende hovedpunkter fremhæves: 

     1. Igangsættelse af et mangesidet og holdbart Nord-Syd samarbejde om handel, udveksling, besøg, 

kultur, militær m.m. 

     2. Fælles Nord-Syd fejring af koreanske nationaldage af særlig betydning for både Nord-Syd samt fælles 

koreanske sportsteam til internationale sportsarrangementer. 

     3. Implementering og genbekræftelse af alle tidligere indgåede Nord-Syd fælles aftaler. 

     4. Tættere samarbejde mellem Nord og Syd Røde Korsorganisationer – herunder etablering af mange 

flere genforeningsprogrammer for adskilte familier. 

     5. Gradvis gensidig nedrustning i Nord og Syd. Etablering hyppige og regelmæssige møder mellem Nord 

og Syds militære myndigheder. 

     6. Fjernelse af alle kæmpe propagandahøjttalere og ophør med spredning af løbesedler langs den militære 

demarkationslinje mellem Nord og Syd. 

     7. Afmilitarisering af det omstridte farvand omkring Den Nordlige Grænselinje i Vesthavet for at 

fonhindre militære sammenstød og garantere sikkerhed for fiskeriet for både Nord og Syd. 
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     8. Indgåelse af en fredsaftale mellem Nord og Syd. 

     9. Invitation til USA og Kina om tre- eller firepartsforhandlinger om en endelig fredsaftale i Korea til 

erstatning for den 65 år gamle våbenhvileaftale fra 1953. 

     10. Total atomafrustning på hele den koreanske halvø. 

     Et nyt Nord-Syd topmøde mellem Kim og Moon har allerede fundet sted den 28. maj og en stribe af 

arbejdsmøder på regeringsniveau har været afholdt i både Panmunjom, Pyongyang og Seoul siden april. 
 

     Kim Jong Un har for først gang som parti- og statsleder haft topmøder med Kinas præsident Xi hele tre 

gange i henholdsvis marts, maj og juni i år, hvilket tyder på et helt nyt og koordineret tættere forhold mellem 

DDF Korea og Kina. 
 

Historisk topmøde DDF Korea-USA 

 
Formand Kim Jong Un og præsident Donald J. Trump underskriver den fælles DDF Korea-USA udtalelse i Singapore 

den 12. juni 2018. 
 

For første gang nogen sinde afholdtes der i Singapore den 12. juni 2018 topmøde mellem statslederne fra 

DDF Korea og USA, da formand Kim Jong Un og præsident Donald Trump mødtes. 

     Det er Venskabsforeningen opfattelse, at dette topmøde er udtryk for en kæmpe succes for DDF Korea, 

det koreanske folk og alle os, der i årevis har kæmpet for at udøve  solidaritet med det koreanske folks kamp 

og sag. 

     På topmødet underskrev Kim og Trump en fælles udtalelse, som vi vedlægger dette medlemsbrev i 

danskoversat udgave. 

     Det er Venskabsforeningens opfattelse, at DDF Korea med topmødet og den fælles udtalelse har opnået 

en lang række successer og sejre:   

     1. DDF Korea har opnået international legitimitet og anerkendelse fra tidligere af den vestlige verden at 

være betragtet som paria land og ”ondskabsland”, og kan dermed være på vej ud af den påtvungne isolation 

med sanktioner og blokade. USA er kørt sur i deres hidtidige Nordkoreapolitik. 

     2. I fælles udtalelsen er atomafrustning skrevet ind som fuldstændig atomafrustning af hele den 

koreanske halvø, og USA’s tidligere ultimative krav om kontrolleret, verificerbar, uigenkaldelig 

atomafrustning i DDF Korea (den såkaldte CVID-politik) som en forudsætning for aftaler med DDF Korea 

overhovedet, er ikke skrevet ind. Det indikerer indrømmelse af, at USA og Sydkorea også har et stort 

arbejde at gøre, når det gælder atomafrustning, hvad angår den sydlige del af den koreanske halvø og 

farvende heromkring. Denne formulering giver et større spillerum for de efterfølgende detailforhandlinger 

om en skridt-for-skridt løsning på en kontrolleret nedrustning i faser. 

     3. Den fælles udtalelse peger i retning af en fredsaftale til afløsning af den 65-årige våbenhvileaftale fra 

Koreakrigen med en efterfølgende gradvis amerikansk troppe- og våbentilbagetrækning fra Korea. 

     4. Den akutte krigsfare og spænding, der i årevis har eksisteret i Korea, er afværget.  

     5. Det er en succes, at USA’s anerkendelse af Panmunjomerklæringen af 27. april 2018 er skrevet ind i 

den fælles DDF Korea-USA udtalelse, således at USA vil have vanskeligere ved at modarbejde og forgifte 

den, som det skete med de tidligere Nord-Syd Fælleserklæringer fra 2000 og 2007. 

     6. Det er en succes for det koreanske folk, at USA har accepteret at suspendere de gigantiske og 

aggressive krigsøvelser Key Resolve, Foal Eagle og Ulji Freedom Guardian i Sydkorea vendt imod Nord – 

også selvom det ikke er skrevet med i fælles udtalelsen. 
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Mange problemer og farer lurer også forude: 

Af disse kan nævnes: 

     1. Den omvendte dialogrækkefølge startende med et topmøde med efterfølgende detailforhandlinger er 

utraditionel, hvorfor den mangeårige dybe mistillidskløft mellem DDF Korea og USA og manglende 

gensidige kendskab og forståelse kan udgøre en trussel og et alt for udfordrende arbejde med 

tillidsopbygning i dialogfasen og implementeringen af fælles aftaler. 

     2. Præsident Trump, vicepræsident Pence, udenrigsminister Pompeo og sikkerhedsrådgiver Bolton er i 

virkeligheden nogle højrenationalistiske banditter og krigsmagere, som man ikke rigtigt kan stole på. 

Pompeo er USA’s ansvarlige for de videre forhandlinger, hvilket kan være som at sætte ulven til at vogte 

får. Lige før topmødet udtalte både Pompeo og Bolton, at de gik ind for en atomafrustning af DDF Korea 

efter ”Libyensmodellen”, hvilket var lige ved at medvirke til topmødets aflysning.  

     3. Atomafrustningsstrategien er uklar. Pompeo har flere gange udtalt, at der ikke kommer nogle 

sanktionslempelser førend en fuldstændig ensidig CVID-atomafrustning er fuldført i DDF Korea. Dette på 

trods af, at fælles udtalelsen netop ikke taler om CVID. Atomafrustning i Korea omtales i nogle taler som 

gældende hele den koreanske halvø og andre gange som atomafrustning alene af DDF Korea. Denne 

uklarhed kan føre til sammenbrud i den videre dialogproces. 

     4. DDF Korea har allerede leveret med mange tiltag i retning af et fredeligere Korea med det moratorium 

for atom- og missiltest, der blev indført allerede i januar samt destruktionen af deres underjordiske atomtest 

faciliteter. Nu er det USA’s tur til at levere, men vil det reelt ske i tilstrækkeligt omfang? 

     5. Vil USA fortsætte sin suspension af deres krigsøvelser i Sydkorea. Så sent i midten af maj afholdt 

krigsøvelsen Max Thunder tæt på demarkationslinjen mellem Nord- og Sydkorea, hvilket medvirkede til 

aflysning af det næste Nord-Syd topmøde og truede afholdelsen af DDF Korea-USA topmødet. 

     6. Udenrigsminister Pompeo skuffede under sit besøg i Pyongyang den 6.-7. juli 2018 ved ikke at 

medbringe et amerikansk udspil om en gensidig kontrolleret skridt-for-skridt atomnedrustning og veje til at 

opnå en fredsaftale. Pompeo kunne kun i Pyongyang gentage den helt u-konstruktive og unilaterale CVID-

atomnedrustningspolitik, som alle ellers havde indtryk af Singapore-topmødet havde lagt i graven.  

     Forhåbentlig er Singapore-topmødets fællesudtalelse alligevel første skridt på en rejse mod et 

atomvåbenfrit Korea og med en sikkerhedsgaranti for DDF Korea og dets suverænitet. Venskabsforeningen 

vil følge udviklingen og bringe mere herom i Korea Bulletin. 
 

Venskabsforeningen rejser til Korea i september: 
Som vi tidligere har skrevet i medlemsbrevet i maj rejser en venskabsdelegation på 5 medlemmer til DDF 

Korea den 2. september. Rejsen er planlagt til at skulle foregå i tidsrummet 4. – 16. september, således at 

den også kommer til at foregå under fejringen af DDF Koreas 70-årsdag den 9. september og dagene 

deromkring. Men der vil også være tid til den danske delegations eget besøgsprogram. 

     Prisen for at deltage i rejsen udgør 11.700 kr. Som noget nyt bliver der desværre opkrævet et tillæg for 

enkeltværelse på 1650 kr. for hele perioden. Denne pris dækker 11 overnatninger og 12 dage i Korea med 

indkvartering på gode hoteller med fuld pension, fly Beijing-Pyongyang og tog Pyongyang-Beijing med en 

overnatning i toget i 4-køje kupeer, visum til DDF Korea, transfer i Pyongyang fra lufthavn til hotel og fra 

hotel til banegård, al transport i Korea i henhold til besøgsprogrammet, alle entreer samt bidrag til en 

fællesgave til DDF Koreas øverste leder. Derimod dækker prisen ikke flyrejse fra Danmark til Beijing og 

retur, overnatning og forplejning i Kina, kinesisk visum samt måltider i spisevognen i toget fra Pyongyang 

til Beijing. 

     Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig rejsen, så skal du hurtigst muligt kontakte foreningen. 

Kontaktoplysninger fremgår øverst i dette brev.  
 

Korea Bulletin: 
Venskabsforeningens blad Korea Bulletin plejer at udkomme to gange årligt i maj og august. Vi har allerede 

udgivet bladet i både april og maj. Redaktionen har derfor besluttet at udsætte næste nummer af Korea 

Bulletin til at udkomme i oktober i forbindelse med foreningen 50-års jubilæum. Korea Bulletin vil til den 

tid indeholde både en artikel om foreningens historie samt om den nye udvikling i Korea.  
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Vi fylder 50 år: 
 

 
Fra Venskabsforeningens stiftende generalforsamling for 50 år siden. 

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea blev stiftet den 10. oktober 1968, og 

vi fylder dermed 50 år i oktober i år.  

     Venskabsforeningen inviterer derfor alle medlemmer og venner af Koreas folk til at fejre 50 år med 

dansk venskab og solidaritet med det koreanske folk lørdag den 6. oktober 2018 kl. 13.00-17.00. Det 

foregår i Fælleshuset, Mjølnerparken 112, København N.   

     Programmet for dagen er ikke helt på plads. Det vil du modtage nærmere information om i god tid inden 

dagen. Men notér allerede nu fødselsdagsfestmødet i din kalender. 

 

 

Roskilde Minifestival: 

 
Fra en tidligere Roskilde Minifestival, hvor der ikke var tvivl om Venskabsforeningens tilstedeværelse. 

 
Der bliver desværre ikke K-Festival i år, hvor Venskabsforeningen ellers plejer at deltage med en bod. Men 

til gengæld vil du finde foreningens bod hos Roskilde Minifestival lørdag den 1. september 2018 kl. 

11.00-18.00. Det foregår på Strandengen 11, Roskilde (i gåafstand fra Roskilde Station).  

På Roskilde Minifestival kan du for 150 kr. ad libitum gå til gourmetgrillens mange retter fra 

slagtermesteren. Derudover er der politiske taler og orkesteret Son Danesas spiller salsamusik fra Cuba. 

Udover Venskabsforeningens bod finder man boder fra Demos, Dansk-Cubansk Forening, Horserød-

Stutthof Foreningen, Antifascistiske Forum, De Danske Spaniensfrivillige og en boghandel.    
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Slutspurt for Nordkorea-indsamlingen: 

 
Venskabsforeningens delegation besøgte i august 2017 foreningens venskabslandsby Unha-ri for at aflevere 

humanitære donationer til byens landbrugskooperativ og børnehave. T.v. doneres dieselolie, traktordæk, bærbare pc’er 

og plastikdække til risudplantning. T.h. ses børn og personale fra landsbyens børnehave efter modtagelse af legetøj 

m.v.    
 

     På generalforsamlingen i november 2017 blev det besluttet at fortsætte foreningens humanitære 

indsamling Nordkoreaindsamlingen giro 5 25 22 45 med det samme mål som i 2017. Vi har således i 2018 

igen et meget ambitiøst mål på 5000 €, der efter planen skal doneres i naturalier til vores venskabslandsby 

Unha-ri i Namporegionen. Donationen går til landsbyens børnehave og landbrugskooperativ. 
     Det er hensigten, at vores venskabsdelegation skal medbringe donationen, når den besøger Korea i 

september i år. Men der er stadig langt til målet på 5000 € eller ca. 37.500 kr. Vi har kun lige rundet de 

20.000 kr.  

     Venskabsforeningen vil derfor som en slutspurt i indsamlingen appellere kraftigt til alle medlemmer og 

venner af Koreas folk om at hjælpe Nordkoreaindsamlingen med at nå målet på 5000 € inden udgangen på 

august måned. Venskabsforeningens delegation rejser til Korea den 2. september medbringende det 

indsamlede beløb til indkøb af humanitær bistand til Unha-ri’s landbrugskooperativ og landsbyens 

børnehave. De indsamlede penge går ubeskåret til Korea.  

     Du kan bruge vedlagte girokort til Nordkoreaindsamlingen eller indbetale på netbank Danske Bank 

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

Andre datoer til kalenderen: 
Venskabsforeningen afholder sin årlige ordinære generalforsamling lørdag den 24. november 2018 kl. 

14.00 i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. 

 

Venskabsforeningen har et salgsbord hos Verdensjulemarked søndag den 2. december 2018 i Casa 

Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby.  

 

Medlemskontingent: 
Så er det igen tid til betaling af det halvårlige medlemskontingent. Denne gang for andet halvår 2018. 

Kontingentet er 150 kr. halvårlig for enkeltmedlemmer. Enkelte medlemmer er desværre i restance. Det vil 

fremgå af girokortet. Enkelte er forud med kontingent. De får et blankt girokort, så de har mulighed for at 

benytte det til indbetaling af støttebeløb. 

     Vi appellerer til alle om at betale snarest muligt. Foreningen får hårdt brug for penge i kassen til 

afholdelse af vores 50-års jubilæum og udgivelse af næste nummer af Korea Bulletin og andre aktiviteter. 

Hvis du betaler for en længere periode end et halvt år, så skriv venligst hvilken periode, og hvis du betaler 

både kontingent og støtte, så skriv venligst hvad der er kontingent og hvad der er støttebeløb.  

     Ved brug af netbank er kontoen: Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 00 05 55 39 46. 

 

Det alt for nu. Du ønskes en fortsat god sommer. 

 

Kammeratlig hilsen 

Bestyrelsen 


