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STØT DDF KOREA’S FORSLAG OM DIALOG OG ANTI-KRIGSFORANSTALTNINGER
For kort tid siden fremsatte myndighederne i Den Demokratiske Folkerepublik Korea et 3-punkts
forslag om genoptagelse af Nord-Syd dialogen og krigsforebyggende foranstaltninger i Korea.
Forslaget var stilet til den sydkoreanske regering samt alle sydkoreanske politiske partier. Forslaget
kom fra Den Nationale Forsvarskommission og indeholder i korthed disse tre punkter:
1. Gensidigt stop for provokationer og krænkende bagvaskelser mellem Nord og Syd i Korea med
ikrafttrædelse dagen før det forestående Lunar nytår (Hestens år) den 30. januar 2014.
2. Betingelsesløst Nord-Syd stop for alle krigsøvelser og fjendtlige handlinger rettet imod hinanden
på koreansk jord og koreanske farvande. Det gælder også de forestående årlige amerikansk-ledede
fælles krigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle, der sidste år bragte situationen på Koreahalvøen
faretruende nær en ny Koreakrig.
3. Iværksættelse af gensidige praktiske skridt til at afværge en altødelæggende atomkonflikt i
Korea. Sydkorea bør i den forbindelse afvise, at USA igen sender store mængder atomvåben til
Sydkorea og farvandene omkring.
Ifølge forslaget fra DDF Korea vil iværksættelse af de tre punkter kunne danne et glimrende
grundlag for genoptagelse af en fredelig Nord-Syd dialog om små som store udeståender på vejen
mod forsoning, samarbejde og udveksling.
Forslaget blev senere – den 23. januar – fulgt op med et åbent brev til samme modtagerkreds i
Sydkorea. Heri rykker Den Nationale Forsvarskommission i DDF Korea for et positivt svar fra
Sydkoreas regering under indtryk af, at datoen for forslagets ikrafttræden nærmer sig. DDF Korea
appellerer igen til, at der skabes et grundlag for genoptagelse af Nord-Syd dialog og
foranstaltninger for at afværge konfrontation og krig i Korea.
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea udtrykker sin fulde støtte til det nye initiativ fra DDF
Korea. Desværre har Sydkoreas myndigheder indtil videre ignoreret den fremstrakte hånd fra det
nordlige Korea.
Vi appellerer derfor til, at Sydkoreas regering omgående tager positivt imod det yderst rimelige
udspil fra DDF Korea og dermed griber chancen for at ændre den tilspidsende konflikt i Korea.
Danmark har fast stationeret militært personale i Sydkorea, og den danske regering har et meget tæt
forhold til den konservative sydkoreanske regering. I den sammenhæng finder vi det meget relevant
også at opfordre den danske regering til at tilskynde Sydkorea til at gribe chancen for at komme ud
af det koreanske dødvande.
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