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VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 

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

 

København, den 7. marts 2019 
 

MEDLEMSBREV MARTS 2019 
 

Til Venskabsforeningen medlemmer: 

 

Gode kammerat! 

 

Hermed modtager du foreningens medlemsbrev for marts 2019. Bemærk der er en vigtig datoændring for 

næste medlemsmøde. Se nedenfor. 

 

TOPMØDER I HANOI 
 

 
I Hanoi i Vietnam i dagene 27.-28. februar afholdt DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og USA’s præsident Donald Trump 

topmøde og den 1. marts holdt Kim Jong Un topmøde med Vietnams præsident Nguyen Phu Trong. 

 

Korea er i disse dage helt i top i medierne. Det netop afholdte topmøde mellem DDF Koreas øverste leder 

Kim Jong Un og USA’s præsident Donald Trump i Hanoi i Vietnam den 27.-28. februar gik ikke helt som 

forventet. Det sluttede ikke med en fælles aftale eller udtalelse som i Singapore i juni sidste år. DDF Korea 

havde forventet, at USA efter 8 måneders forberedelse var klar til at indgå en aftale i retning af begyndende 

atomafrustning af den koreanske halvø og normalisering og fredeliggørelse af forholdet mellem de to lande 

samtidig med lempelser i de omfattende sanktioner og blokade imod DDF Korea. Med vejledning af to 

ultrakonservative krigsmagere som udenrigsminister Pompeo og sikkerhedsrådgiver Bolton valgte Trump 

desværre at forlade topmødet i utide. Han påstod på efterfølgende pressekonference, at DDF Korea under 

forhandlingerne ultimativt krævede total ophævelse af alle sanktioner for nordkoreansk destruktion af 

atomanlægget i Yongbyon som et skridt på vejen, og DDF Korea var ifølge Trump derved skyld i 

sammenbruddet. Det viste sig efterfølgende at være usandt. Den nordkoreanske udenrigsminister Ri Yong 

Ho, der var til stede under topmødeforhandlingerne, oplyste på en pressekonference samme dag, at DDF 

Korea udtrykkeligt ikke havde krævet total ophævelse af sanktionerne i første omgang, men kun af, de der 

rammer civilbefolkningen. 

- Vend - 
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Heldigvis gik parterne ikke fra hinanden ved at smække med døren. Parterne er enige om stadig at være i 

dialog. De to landes forhandlingsteam, der nu har lært hinanden bedre at kende, vil fortsætte den helt 

nødvendige tillidsopbygning efter 70 års bittert fjendskab og søge at finde veje til fredeliggørelse og 

normalisering af relationerne mellem DDF Korea og USA og atomafrustning af den koreanske halvø.  

     Dertil kommer, at DDF Korea opnåede en sejr efter topmødet ved, at USA valgte at aflyse den ellers 

planlagte gigantiske fælles USA-Sydkorea krigsøvelse Key Resolve/Foal Eagle, der skulle være startet 1. 

marts i Sydkorea og farvande omkring Korea.      

     DDF Koreas leder Kim Jong Un´s rejse til Hanoi var således ikke forgæves trods det afkortede topmøde. 

Han gennemførte samtidig et planlagt topmøde med Vietnams præsident Nguyen Phu Trong den 1. marts 

samtidig med, at Kim Jong Un’s store følge fik besøgt en række vietnamesiske virksomheder. DDF Korea 

og Vietnam indgik i forbindelse med topmødet en række økonomiske og politiske aftaler, der betydeligt 

styrker samarbejdet mellem de to socialistiske lande. 
 

MEDLEMSMØDE – BEMÆRK NY DATO 

 

 
DKP’s delegation på besøg i Korea i oktober 2018. Delegationen ses her sammen med deres værter og rektor for Koreas 

Arbejderpartis Kim Il Sung partiskole i Pyongyang. 

 

Venskabsforeningens næste planlagte medlemsmøde den 6. april er aflyst og erstattet af et nyt 

medlemsmøde: 
 

MEDLEMSMØDE 
LØRDAG DEN 13. APRIL 2019 KL. 14.00 

NORDVEST BOGCAFE, FREDERIKSSUNDSVEJ 64, KØBENHAVN NV. 
 

Program for mødet: 

 

1. Formand Anders Kristensen byder velkommen og giver en kort indledning om situationen i Korea. 

 

2. Formand for Danmarks Kommunistiske Partis internationale udvalg Luis Monteiro fortæller om  DKP’s 

delegationsrejse til DDF Korea i oktober 2018 og viser billeder fra rejsen. 

 

3. Tid til spørgsmål og kommentarer samt hyggeligt kammeratligt samvær.  

 

Vand, øl og vin kan købes til rimelige priser. Der serveres ligeledes kaffe/te og kage. Alle interesserede er 

velkomne. Der er gratis adgang. 

- Vend – 
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RECEPTION PÅ DDF KOREA’S AMBASSADE I STOCKHOLM 
 

Årsagen til ændring af dato for medlemsmødet skyldes datoændring for Nordisk Venskabstræf på DDF 

Koreas ambassade i anledning af Præsident Kim Il Sung’s 107-års fødselsdag, hvor Venskabsforeningen 

også er med. 

 

DDF Koreas ambassade har inviteret Venskabsforeningens medlemmer til reception og Nordisk 

Venskabstræf i anledning af præsident Kim Il Sung’s 107-års fødselsdag: 

 

 
DDF Koreas ambassade i Stockholm 

 

NORDISK VENSKABSTRÆF 

LØRDAG DEN 6. APRIL 2019 KL. 12.00-14.00 
DDF KOREAS AMBASSADE, NORRA KUNGSVÄGEN 39, LIDINGÖ 

 
Medlemmer af venskabsforeningerne i de 5 nordiske lande samt Estland er inviteret til reception og træf. 

 

Desværre har Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea eller ambassaden ingen mulighed for at yde tilskud 

til rejsen til Stockholm. Hvis du påtænker at deltage, så hører vi gerne fra dig af hensyn til det praktiske. 

 

 

HUSK NORDKOREAINDSAMLINGEN 
Husk vi fortsætter Nordkoreaindsamlingen for humanitær bidtand til befolkningen i landsbyen Unha-ri. 

Flere medlemmer har allerede efter sidste medlemsbrev sendt et støttebeløb. Det er vi meget taknemmelige 

for. Men vi er kun knap halvvejs til målet på 30.000 kr., som skal nås inden udgangen af juni. 

 

Så husk stadig NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO 5 25 22 45 

 

Støttebidrag kan indbetales på netbank hos Danske Bank reg.nr. 1551 konto 00 05 25 22 45. 

 

Det alt for nu. 

 

 

Kammeratlig hilsen 

 

bestyrelsen 
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