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København, den 18. august 2014 

Til pressen: 
 
Udtalelse om USA’s krigsøvelse i Korea og om dansk deltagelse: 
 

 
Amerikanske soldater i aktion i Ulji Freedom Guardian krigsøvelsen i Sydkorea 

 

AFLYS KRIGSØVELSEN ULJI FREEDOM GUARDIAN I KOREA  
AFLYS DANSK DELTAGELSE I USA’S KRIGSØVELSE I KOREA 
 
Den omfattende USA-ledede krigsøvelse Ulji Freedom Guardian er i dag skudt i gang i Sydkorea. Det sker 
beklageligvis på trods af mange advarsler fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, der frygter at 
krigsøvelsen kun vil skærpe den i forvejen spændte og konfliktfyldte situation på den koreanske halvø. I 
krigsøvelsen deltager ca. 56.000 sydkoreanske og ca. 30.000 amerikanske soldater samt officerer og andet 
militært personale fra en række af USA’s tætteste allierede – herunder fra Danmark. 
 
Fra Danmark deltager 8 officerer, hvilket er flere end tidligere. Beslutningen om dansk krigsøvelses 
medvirken er aldrig blevet godkendt politisk i Folketinget, men sker med henvisning til Forsvarsministeriets 
tolkning af våbenhvileaftalen fra 1953. Den danske militære deltagelse sker endvidere efter anmodning fra 
USA, der har opfordret Danmark til at indgå i et større militært engagement i Korea end tidligere.  
 
Krigsøvelsen Ulji Freedom Guardian har til formål, at demonstrere en ny strategi for angreb med avancerede 
amerikanske våben på militære og økonomisk strategiske områder i DDF Korea. Ligeledes skal øves en 
invasion over den koreanske demilitariserede zone ind i Nordkorea med specialenheder, der skal søge at 
ødelægge DDF Koreas militære hovedkvarterer og med magt søge at gennemtvinge et regimeskifte. I 
øvelsen indgår procedurer i brug af atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben. Officielt hedder det sig, 
at USA og Sydkorea skal bruge øvelsen til at ”gennemprøve en skræddersyet operationsplan for at modstå 
atomtruslen fra Nordkorea.” 
 
Vi finder, at USA og dets tætte allierede krigsøvelsesdeltagere omgående bør indstille Ulji Freedom 
Guardian. En fortsættelse vil kun dag for dag skærpe den i forvejen farlige konflikt og konfrontation, der 
eksisterer i Korea. I stedet for konfrontation og krigstrusler og drømme om et nordkoreansk kollaps er der 
mere end nogensinde brug for genoptagelse af en Nord-Syd koreansk dialog og samarbejde og et ophør af 
udenlandske magters indblanding i Korea. 
 
Vi opfordrer derfor også den danske regering til at ophøre med at underlægge sig og deltage i USA’s 
stormagtsstrategi i Korea og Østasien. Dansk deltagelse i USA’s militære engagement i Korea må omgående 
ophøre, således at Danmark ikke længere medvirker til en optrapning af den farlige konflikt i Korea.  
 

Med venlig hilsen 
 

Anders Kristensen 
formand 


