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., den 1. maj 2018
Medlemsbrev maj 2018
Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Vi har hermed nogle vigtige nyheder til dig:

Nord- og Sydkorea på vej mod forsoning og fred:
Den 27. april 2018 afholdtes 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. Hvis erklæringen fuldt ud bliver 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 brev til din orientering.
Fra erklæringen kan følgende hovedpunkter fremhæves:
- Igangsættelse af et mangesidet og holdbart Nord-Syd samarbejde om handel, udveksling, besøg, kultur,
militær m.m.
- Fælles Nord-Syd fejring af koreanske nationaldag af særlig betydning for både Nord-Syd samt fælles
koreanske sportsteam til internationale sportsarrangementer.
- Implementering og genbekræftelse af alle tidligere indgåede Nord-Syd fælles aftaler.
- Tættere samarbejde mellem Nord og Syd Røde Korsorganisationer – herunder etablering af mange flere
genforeningsprogrammer for adskilte familier.
- Gradvis gensidig nedrustning i Nord og Syd. Etablering hyppige og regelmæssige møder mellem Nord og
Syds militære myndigheder.
- Fjernelse af alle kæmpe propagandahøjttalere og ophør med spredning af løbesedler langs den militære
demarkationslinje mellem Nord og Syd.
- 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.
- Indgåelse af en fredsaftale melemme Nord og Syd.
- 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.
- Total atomafrustning på hele den koreanske halvø.
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Venskabsdelegationsrejse til DDF Korea:
Som vi tidligere har skrevet i medlemsbreve planlægger Venskabsforeningens bestyrelse en medlemsrejse til
DDF Korea – en såkaldt venskabsdelegationsrejse – i september 2018.
Hvis du er interesseret i at deltage i denne rejse, så hører vi meget gerne fra dig snarest muligt.
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 er ikke helt færdigberegnet, men det ser ud til at blive cirka 11.900 – 12.000 kr. Som noget nyt bliver
der desværre opkrævet et tillæg for enkeltværelse på 1650 kr. for hele perioden.
Denne pris dækker 11 overnatninger på delt dobbeltværelse og 12 dage i Korea med indkvartering på gode
hoteller med fuld pension, fly Beijing-Pyongyang og togbillet 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 ring eller sms eller mail til formanden Anders
Kristensen. Kontaktoplysninger fremgår øverst i dette brev.

Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen
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