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Nytårshilsen fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik 

Korea 
     
     2016 har været et aktivt år for Venskabsforeningen ligesom begivenhederne i Korea har 

været mange og vigtige. Det kommende år 2017 bliver med garanti endnu et travlt år for 

foreningen, idet der mere end nogensinde er brug for solidaritet med det koreanske folk og 

det socialistiske DDF Korea. Der er derfor måske mere end nogensinde brug for en 

venskabsforening med Korea, der kan gå op imod den massive dæmonisering og negative 

rygtespredning, som de vestlige massemedier helt ukritisk bringer til torvs.  
 

     2016 har været en milepæl i DDF Koreas historie med afholdelse af Koreas 

Arbejderpartis 7. kongres afspejlende et land i fremgang med partiformand kammerat Kim 

Jong Un som leder igennem nu 5 år.  En partikongres, der vedtog en meget ambitiøs 

strategisk økonomisk femårsplan, der nu er i fuld gang med at blive implementeret. En plan 

med særligt fokus på en endnu mere bæredygtig og uafhængig national økonomi som 

modsvar på stadig flere imperialistiske og stormagtsinitierede sanktioner samt amerikansk 

blokade, straffepolitik og krigstrusler, der har til formål at kvæle det socialistiske Korea. 

Alene på fødevareområdet er produktionen steget med 7 % i 2016, og en alsidig bæredygtig 

energiproduktion er på fuld fart op.  
 

     Men DDF Korea har også i efteråret 2016 været ramt af den voldsomste og 

klimabetingede tyfonkatastrofe i den nordlige Nordhamgyongprovins med mange dødsofre 

og titusindvis af hjemløse samt ødelagt infrastruktur. Men med en forbilledlig indsats 

lykkedes det DDF Koreas regering og Koreas Folkehær at omdirigere titusinder af 

nødhjælpearbejdere og bygningshåndværkere, der på rekordtid genopbyggede boliger og 

infrastruktur i de ramte områder. Fra Venskabsforeningen bidrog vi med 11.500 kr. til 

hjælpeindsatsen ved en lynindsamling blandt medlemmerne. Måske kun et symbolsk bidrag, 

som dog blev varmt modtaget af folk i de katastroferamte områder.  
 

     2016 har også været året, hvor DDF Korea for alvor er rykket ind i rækken af lande med 

nukleart forsvar som den 9. atommagt. En udvikling DDF Korea i årtier har forsøgt at undgå 

med utallige kampagner for et atomvåbenfrit Korea, men som en vedvarende amerikansk 

atomoprustning i Sydkorea vendt truende imod DDF Korea desværre har nødvendiggjort – 

ikke mindst set i lyset af imperialistiske angreb på andre lande, der ikke følger den 

globaliserede nyliberalistiske samfundsmodel. Venskabsforeningen har således også 

beklaget atomoprustningen i Korea, men samtidig vist forståelse for, at DDF Korea har ret 

til opbygningen af et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar stående direkte overfor verdens 

stærkeste militære supermagt på koreansk jord. Hertil skal tilføjes, at DDF Koreas leder 

Kim Jong Un flere gange har understreget, at man aldrig vil være den første til at bruge a-

våben i en konflikt med USA.  
 

     Under militær ledelse af USA har der i 2016, påfaldende nok uden de store vestlige 

mediers opmærksomhed, været afholdt flere gigantiske krigsøvelser i Sydkorea. Også med 

dansk deltagelse. Krigsøvelser der åbenlyst indeholder invasionsplaner mod Nord med 

navne som ”Occupy Pyongyang”, ”halshugnings-overraskelsesangreb mod øverste leder”, 

”regimeskifteaktioner” og mere af samme skuffe. Med den kommende uforudsigelige 
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amerikanske præsident Donald Trump på vej vil det meget forudsigeligt ikke blive bedre. 

Tværtimod kan forventes endnu hårdere tider med konfrontation og krigsfare i Korea. 
     
     I sin nytårstale 1. januar 2017 rækker DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Un hånden 

ud til at indgå dialog med alle i Sydkorea, der ønsker Nord-Syd forsoning og samarbejde 

frem mod en fredelig og uafhængig genforening. DDF Korea vil byde alle, der sætter 

nationen og det koreanske folk højere end Nord-Syd konfrontation, trusler om 

”regimeskifte” og ”indlemning”, forskellighed i samfundssystemer og ideologi, velkommen 

til en sådan dialog. Partiformand kammerat Kim Jong Un foreslår også i nytårstalen 

iværksættelse af en bred Nord-Syd kampagne for en afslutning på USA’s og andre 

fremmede magters indflydelse og dominans i Sydkorea. Måske ligger der positive 

muligheder i disse visioner, idet Sydkoreas oppositionsleder og præsidentkandidat Moon 

Tae In allerede har udtrykt sig parat til at mødes med leder Kim Jong Un for at genstarte 

Nord-Syd dialogen, og han vil også stoppe USA’s planer om etablering af et omfattende 

THAAD missilforsvarssystem overalt i Sydkorea ligesom han vil genåbne det sydkoreanske 

Kaesong Industrikomplekset i DDF Korea, hvis han vinder det kommende præsidentvalg. 
 

     I Sydkorea opleves i disse dage et politisk kaos med millioner af demonstranter på 

gaderne, der nu har tvunget den skandaleramte sydkoreanske præsident Park Geun Hye fra 

magten. Det er sket efter afsløringer af, at landet har været ledet af en svag 

korruptionsmistænkt præsident i et sygeligt afhængighedsforhold til en dybt kriminel 

pengeafpresser, der samtidig bedriver spåkone- og åndemanervirksomhed. En person, der 

således på skandaløs vis har haft meget stor indflydelse på alle vigtige beslutninger i 

Sydkorea så som Nord-Syd politikken, atomoprustning og krigsøvelser og internationale 

politiske og økonomiske aftaler, der har bragt landet i et større afhængighedsforhold til USA 

og andre imperialistiske magter. 
 

     Alt i alt har det koreanske folk i 2016 været oppe imod stærke kræfter. Derfor har dette 

folk fremover mere end nogensinde brug for vores stærkeste solidaritet og venskab, hvilket 

dit medlemskab af foreningen bidrager til sammen mange andre venner af Koreas folk 

verden over. 
 

     2017 vil som sagt blive et travlt år for Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea med 

medlemsmøder, bulletinudgivelser, humanitær indsamling igennem vores 

Nordkoreaindsamlingen, deltagelse i politiske festivals, udsendelse af en stor 

venskabsdelegation til Korea i august, politiske udtalelser om situationen og meget mere – 

ikke mindst de allerede igangværende forberedelser til fejringen af foreningens kommende 

50-års jubilæum. 

 

     Alle medlemmer af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea og foreningens 

venner ønskes et rigtigt godt nytår 2017 i den internationale solidaritets tegn. 
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