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NYTÅRSHILSEN TIL VENSKABSFORENINGENS MEDLEMMER 
 

Kære medlem af Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea 
 

Først og fremmest ønskes du et rigtigt godt nytår i solidaritetens tegn, som vi her har den glæde at 

sende i en hilsen til alle foreningens medlemmer omend med en lille forsinkelse. 
 

     I året 2018 har man i DDF Korea, trods fortsatte sanktioner og blokade, været i stand til at opnå 

økonomisk fremgang. Den såkaldte Byungjinstrategi – dobbeltstrategien om samtidig forbedring af 

befolkningens levestandard og opbygning af et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar, der kan matche 

den militære trussel fra USA – er blevet afløst af en Ny Økonomisk Strategi med fuld fokus på 

økonomisk fremgang til gavn for hævelse af levestandarden.   
 

     Året 2018 har også været et forrygende år med store og skelsættende ændringer på den 

koreanske halvø i retning af fred, forsoning og samarbejde og dialog i stedet for konfrontation og 

overhængende krigsfare. Den Demokratiske Folkerepublik Koreas leder Kim Jong Un har haft 

topmøder med Sydkoreas præsident Moon Jae In hele tre gange i 2018 og har indgået meget 

omfattende Nord-Syd aftaler om forsoning, samarbejde, fælles fremgang, varig fred og total 

atomafrustning af den koreanske halvø på vejen mod genforening af det delte land. I løbet af året er 

en række Nord-Syd projekter allerede gået i fuld gang med blandt andet opretning af jernbane- og 

vejforbindelser, der har været afbrudt i 70 år, omfattende kultur- og sportssamarbejde, genåbning af 

Kaesong Industrizonen, samhandel og sydkoreanske investeringer i særlige økonomiske zoner i 

DDF Korea, sundheds- og miljøsamarbejde, genforening af delte og splittede familier og Nord-Syd 

turistsamarbejde. Dertil kommer ikke mindst, at der er indgået omfattende Nord-Syd aftaler om 

nedrustning og militært samarbejde i stedet for konfrontation og truende krigsøvelser. Nord- og 

Sydkorea har indgået en fredsaftale og har inviteret USA og Kina som underskrivere af 

våbenhvileaftalen fra 1953 til forhandling om en varig fredsaftale for Korea. Nord-Syd afrustningen 

er allerede i fuld gang med nedlæggelse af militærbaser og fjernelse af landminer på grænsen 

mellem Nord og Syd. 
 

     DDF Koreas leder Kim Jong Un har bebudet, at han om kort tid som den første nordkoreanske 

leder vil rejse til Seoul for at deltage i endnu et koreansk topmøde, hvor nye aftaler om udvidelse og 

intensivering af Nord-Syd samarbejdet vil blive indgået. 
 

     Året 2018 bød også på andre banebrydende nyheder i Korea. For første gang nogensinde 

afholdtes et topmøde mellem DDF Koreas øverste leder og USA’s præsident. Det skete i juni i 

Singapore. De to topledere underskrev en fælles udtalelse om at arbejde for ændring af forholdet 

mellem de to lande i retning af normale fredelige relationer, indgåelse af fredsaftale for afslutning 

på Koreakrigen og fjernelse af alle atomvåben fra den koreanske halvø. Effekten af dette topmøde 

var epokegørende: DDF Korea fik international anerkendelse og legitimitet fra tidligere at være 

betragtet som slyngelstat. DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un trådte frem på verdensscenen 

som repræsentant for et suverænt land på lige fod med USA’s præsident. En anden og meget 

glædelig effekt af topmødet var, at den meget overhængende fare for en ny krig i Korea – måske 

endda med atomvåben – blev afværget her og nu. Krigstrusler og drømmepolitik om regimekollaps 

blev fra USA’s side endelig erstattet med dialog, som alle venner af Koreas folk i årtier har påpeget 

som den eneste vej ud af krisen i Korea. 



KIM JONG UN: VI HAR STOPPET ATOM- OG MISSILTEST OG JEG ER REDE TIL AT 

MØDE TRUMP IGEN 

     Men der findes ingen roser uden torne. Det efterfølgende forhandlingsforløb mellem DDF Korea 

og USA blev fra USA’s side overladt til højreorienterede krigshøge som udenrigsminister Pompeo 

og sikkerhedsrådgiver Bolton. Disse amerikanske forhandlingsansvarlige har siden topmødet kun 

krævet ensidig og total nordkoreansk atomafrustning før end USA vil levere, og præsident Trump 

har beordret de massive handelssanktioner og blokade og pres mod DDF Korea opretholdt og endda 

på flere områder strammet dem yderligere. DDF Koreas svar herpå har været tålmodighed og 

opfordring til USA’s forhandlere om at indse, at årtiers dyb og krigstruende fjendskab ikke 

forsvinder natten over, men kræver solid vilje til gensidig tillidsopbygning skridt for skridt. DDF 

Koreas øverste leder Kim Jong Un siger i sin netop afholdte nytårstale, at DDF Korea er villig til at 

samarbejde videre om total atomafrustning af hele den koreanske halvø, hvoraf hans regering jo kun 

har suverænitet og ansvar over den nordlige del af denne halvø. DDF Koreas leder Kim Jong Un 

påpeger videre i sin nytårstale, at DDF Korea allerede har leveret meget i atomafrustnings- og 

fredsprocessen overfor USA. Det er sket ved, at man siden januar 2018 totalt har indstillet test- og 

udvikling af atomvåben og missiler, og man har endda destrueret tilhørende testanlæg under 

international overvågning. Videre siger Kim Jong Un, at han er rede til igen at møde præsident 

Trump snarest muligt for at komme videre med tillidsopbygningen og fredeliggørelse og 

normalisering af forholdet mellem de to lande. Indtil videre ser det ud til, at et nyt DDF Korea-USA 

topmøde vil blive afholdt i første kvartal af 2019.  
 

     Men samtidig advarer Kim Jong Un i nytårstalen USA om ikke at mistolke DDF Koreas 

tålmodighed. Hvis USA ikke overholder den aftale, som de indgik på topmødet i Singapore i juni 

2018, og hvis de fortsætter med ensidige atomnedrustningskrav og går videre med sanktioner og 

pres imod DDF Korea, så vil DDF Korea være tvunget af omstændighederne til at finde nye veje til 

at forsvare sin suverænitet og sikre opnåelse af fred og stabilitet på hele den koreanske halvø. 
 

     I den forbindelse skal det fremhæves, at DDF Koreas leder Kim Jong Un i nytårstalen 

fremhæver vigtigheden af at styrke enheden og samarbejdet mellem de socialistiske og progressive 

lande. Leder Kim Jong Un har i 2018 haft hele tre topmøder med Kinas præsident Xi Jinping og et 

med Cubas præsident Miguel Diaz-Canel, og et topmøde med Ruslands præsident Putin er på vej.  
 

     I Danmark i Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea har 2018 således også været et stort år. 

Udover den historiske og epokegørende udvikling i Korea og offentlighedens ændrede syn på DDF 

Korea og dermed også på vor forening, så har vi har i 2018 markeret et skarpt hjørne med vores 50-

års jubilæum i oktober. 50 år med solidaritet og venskab med Koreas folk blev fejret på et flot 

jubilæumsfestmøde. Det skete samme år, som Den Demokratiske Folkerepublik Korea i september 

fejrede sin 70-årsdag. Her deltog en stor besøgsdelegation fra Venskabsforeningen og en lang række 

andre venskabs- og solidaritetsorganisationer med Koreas folk. Venskabsforeningen har i 2018 

udgivet hele tre numre af Korea Bulletin, vi har indsamlet en stor humanitær donation, som vi har 

afleveret til ko-operativfarmen og børnehaven i vores venskabslandsby Unha-ri, og foreningen har 

været synlig på offentlige festival såvel som i pressen. 
 

     Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea’s generalforsamling har i november 2018 vedtaget et 

program om foreningens fremtidige virke i 2019. Venskabsforeningens bestyrelse afholder i dag 

møde, hvor vi vil søge at udmønte dette program til et konkret arbejdsprogram for det kommende 

år. Du vil derefter i et medlemsbrev høre nærmere fra Venskabsforeningen om de kommende 

aktiviteter og modtage et girokort for betaling af medlemskontingent, hvis du ikke allerede har 

betalt. 

 

Kammeratlig hilsen og godt nytår 

 

Anders Kristensen 

formand 


