
VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
c/o Kristensen, Løngangstræde 23, 4.th., 1468 København K. Tlf. 23 69 07 80 

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

STOP USA’S KRIGSVANVID I KOREA 

SEND DANSK MILITÆRPERSONALE HJEM  

 
Amerikanske tropper i krigsøvelse i Korea 

 

Uden større dansk medieopmærksomhed er de største amerikansk-ledede krigsøvelser i Sydkorea i årtier nu i 

fuld gang. Det drejer sig som om de såkaldte Key Resolve og Foal Eagle krigsøvelser med deltagelse af ca. 

20.000 USA-soldater og over 300.000 sydkoreanske. Og derudover deltager et mindre antal soldater og 

officerer fra USA’s nærmeste allierede – herunder naturligvis fra Danmark, som er USA’s tro følgesvend i 

verdens mange konflikter. Øvelserne er planlagt til at vare i 8 uger, og Den Demokratiske Folkerepublik 

Korea i nord er udråbt til fjenden, der skal bekæmpes. 
 

I krigsøvelserne indgår brug af alle militære værn samt specialenheder og mange typer våben – herunder 

taktiske atomvåben. Krigsøvelserne er tidligere af USA’s overkommando blevet benævnt som ”årlige 

øvelser af defensiv karakter”. Men denne gang indøves åbenlyst en operationsplan OP5015, der går ud på 

ved et højintensivt overraskelsesangreb at fjerne DDF Koreas øverste ledelse ved en såkaldt 

”halshugningsoperation”. Derefter skal det socialistiske samfundssystem i DDF Korea styrtes ifølge planen.  
 

Krigsøvelserne kommer i forlængelse af, at FN’s Sikkerhedsråd for nylig har vedtaget de hidtil hårdeste 

sanktioner, der nu truer det almindelige samfundsliv i DDF Korea. Begrundelsen for sanktionerne er, at 

stormagterne og en række hovedsageligt USA-venlige lande i Sikkerhedsrådet ikke kan acceptere DDF 

Koreas ret at besidde et effektivt forsvar til at beskytte sin suverænitet og uafhængighed og dets ret til 

fredelige satellitopsendelser og rumforskning. 
 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea finder, at USA’s gigantiske 

krigsøvelser Key Resolve og Foal Eagle i Sydkorea er en aggressiv handling, der udgør en særdeles alvorlig 

fare for en ny krig i Korea. Vi tager på det skarpeste afstand fra denne vanvittige konfliktoptrapning, som 

USA og dets allierede vil foretage igennem 8 uger. Vi kræver øvelserne stoppet omgående. 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 dialog i Korea og et ophør med stormagters indblanding her. 
 

Vi opfordrer også den danske regering til at trække det danske militære personale hjem fra Sydkorea som et 

dansk bidrag til at undgå yderligere konfliktoptrapning i Korea.        

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Kristensen 

formand 


