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Styrk solidariteten og venskabet med Koreas 

folk! 

Støt Koreas uafhængige og fredelige 

genforening! 

Støt den socialistiske opbygning I D.D.F. Korea! 

Støt kravet om USA UD AF KOREA 

Følg udviklingen i Korea og få mulighed for at 

tage med på en venskabsrejse til D.D.F. Korea! 

Bliv medlem af Venskabsforeningen! 

________________________________________

Udfyld nedenstående og send eller mail den til 

foreningen: 

_____Jeg ønsker medlemskab af Venskabsforeningen. 

Kontingent udgør 150 kr. halvårligt. 

_____Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea 

og Venskabsforeningens arbejde. 

Navn:_______________________________________ 
 

Adresse:_____________________________________ 

____________________________________________ 

 

E-mail og telefon:_____________________________ 

 

Korea Bulletin mener:    EFTER HANOI 
Der var store forventninger til det 2. 

topmøde mellem Kim Jong Un og Donald  

Trump i slutningen af februar i Hanoi. 8 

måneders forberedelser lå forud, og alt så ud 

til at føre til fremskridt i forholdet mellem 

DDF Korea og USA. Kim må have haft en 

forventning om fremdrift, siden han mødte 

op i Hanoi. Alligevel gik noget galt. 

Topmødet blev afbrudt kort efter start, og 

Trump og Co. udvandrede. Trump var under 

forhandlingerne ledsaget af to ultra-

konservative krigshøge som toprådgivere 

nemlig udenrigsminister Pompeo og 

sikkerhedsrådgiver Bolton. Noget værre 

selskab kan næsten ikke tænkes. De to herrer 

havde forud for topmødet søgt at lægge gift 

ud for mødet ved at gentage USA’s 

ultimative krav om ensidig nordkoreansk 

atomafvæbning førend USA kan levere 

noget som helst. Trumps rådgivere afslører 

gang på gang, at de reelt ikke er interesseret 

i at dialogen med DDF Korea skal lykkes. 

     Trump og Pompeo fremsatte på 

pressemødet efter sammenbruddet løgne om 

nordkoreanske krav om total sanktions-

ophævelse og afslørede derved deres 

forhandlingssvindel. Trump ville give en 

midlertidig lempelse, men måtte bøje af for 

presset fra sine elendige rådgivere – 

formentlig også under pres fra mange 

hjemlige møgsager. 

     Men slingrekursen er også udtryk for en 

splittet administration i Washington. USA er 

nemlig kørt sur i sin Nordkoreapolitik og 

kørt op i et hjørne. Det var årsagen til, at 

USA skiftede kurs i 2018 og indvilgede i det 

første topmøde med DDF Korea i Singapore 

sidste år. 

     DDF Korea er rede til at fortsætte 

dialogen med USA for total atomafrustning 

af Koreahalvøen og fredeliggørelse og 

normalisering af forholdet mellem de to 

lande. Hvis USA vil noget nyt i Korea, må 

de nu levere en lempelse af de umen-

neskelige sanktioner og komme med forslag 

til en skridt-for-skridt nedrustning og fred i 

Korea. Og tag så de to formørkede 

koldkrigere Pompeo og Bolton af sagen. A.K.                
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FORMAND KIM JONG UN’S 
NYTÅRSTALE  

 
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un afholder 

sin nytårstale 1. januar 2019  
 

Den Demokratiske Folkerepublik Koreas 

øverste leder Kim Jong Un indledte årets 

nytårstale med at understrege, at 

begivenhederne i 2018 havde efterladt et 

uudsletteligt aftryk i historien og udtrykte 

stort håb for 2019. Kim Jong Un så 2018 

som et år, der ikke er set magen til i de 70 

år, Korea har været delt som nation. De 

forbedrede relationer mellem Nord og Syd 

indvarsler ”en æra med national forsoning, 

fred og velstand ved at gøre en ende på den 

unormale situation på den koreanske halvø, 

der har lidt under en konstant trussel om 

krig.” 

     Kim Jong Un understregede, at Nord-

Syd relationerne er gået ind i en ny fase 

efter 3 runder med topmøder og samtaler 

på forskelligt niveau.  

     Panmunjomerklæringen, September 

Pyongyang Fælleserklæringen og den 

militære Nord-Syd aftale ses et tegn på, at 

såvel Nord som Syd har vilje til at indlede 

en ”æra af fred, hvor krig ikke findes på 

den koreanske halvø”. 

     Kim Jong Un sagde, at de fælles 

sportshold og de fælles udvekslinger af 

kunstnere mellem Nord og Syd er skridt på 

vejen til at ”fejre viljen til national 

forsoning og genforening” og til at gøre 

den koreanske halvø til en holdbar og varig 

fredszone. 

 

 
Nordkoreansk plakat der hylder nytårstalen 

 

     Det historiske og første topmøde 

nogensinde mellem DDF Korea og USA i 

juni 2018 så Kim Jong Un som et bidrag, 

der kan bringe fred og sikkerhed i 

regionen. Han erklærede, at DDF Korea 

ikke længere vil fremstille eller afprøve 

atomvåben for at fremme denne udvikling. 

Kim Jong Un sagde, at han var parat til at 

møde Donald Trump når som helst for at 

opnå resultater. Men han understregede 

samtidig, at hvis USA ensidigt lægger pres 

på DDF Korea og fortsætter med 

sanktionerne, så kan man blive tvunget til 

at ”finde nye veje til at forsvare vort lands 

suverænitet og statens vigtigste interesser.” 

Kim Jong Un sluttede sin nytårstale med at 

opfordre alle til at ”arbejde energisk og 

med fælles sindelag for velstand og 

udvikling af det oprigtige folkets land, det 

socialistiske moderland.”          Michael Dam 

 
Kim Jong Un’s nytårstale i fuld tekst på dansk fås 

gratis hos Venskabsforeningen Danmark-D.D.F. 

Korea. Den kan også læses på dk-korea.dk 



HANOI-TOPMØDE SLUTTER BRAT 

 
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un og USA’s 

præsident Donald Trump til topmøde i Hanoi 27.-28. 

februar 2019. 
Af Anders Kristensen 

DDF Koreas øverste leder Kim Jong 

Un og USA’s præsident Donald Trump 

holdt deres andet topmøde 27.-28. 

februar 2019 i Hanoi i Vietnam. Mødet 

sluttede brat uden aftale, bortset fra at 

dialogen skal fortsætte. 
 

Topmødet var det andet efter det historiske 

DDF Korea-USA-topmøde i Singapore i 

juni 2018. Efter 8 måneders grundige 

forberedelser forventede DDF Korea, at 

USA var klar til at tage nye skridt ad den 

vej Singapore-topmødet havde udstukket i 

retning af atomafrustning af Koreahalvøen 

og normalisering og fredeliggørelse af 

forholdet mellem de to lande. 

     På topmødets første dag så alt godt ud. 

Kim og Trump havde møde på 

tomandshånd, og begge signalerede 

positive forventninger. Men på mødets 2. 

dag gik noget galt allerede i starten af 

mødet. Efter råd fra udenrigsminister 

Pompeo afbrød Trump forhandlingerne og 

udvandrede. På et efterfølgende 

pressemøde påstod Trump og Pompeo, at 

Kim Jong Un havde stillet ultimative krav 

om ophævelse af alle sanktioner for at 

levere på atomnedrustningen.  

     Dette blev dog dementeret på et 

efterfølgende pressemøde i Hanoi samme 

dag af DDF Koreas udenrigsminister Ri 

Yong Ho, der havde deltaget i topmødet. 

Ri kunne oplyse, at DDF Korea havde 

fremsat et realistisk forslag om kun 

ophævelse af de sanktioner, der rammer 

civilbefolkningen. Som modydelse havde 

Kim tilbudt demontering af alle anlæg inkl. 

Yongbyon, der kan producere plutonium 

og uran til brug for atomvåben. Senere på 

et pressemøde i Pyongyang den 15. marts 

fortalte viceudenrigsminister Choe Son 

Hui, der også deltog i topmødet, at 

”Trumps rådgivere i forhandlingerne 

udenrigsminister Pompeo og 

sikkerhedsrådgiver Bolton skabte en 

atmosfære af fjendskab og mistillid som 

forhindring af fremdrift i forhandlingerne 

og pressede derved Trump til at skrotte en 

enestående mulighed.” Ifølge NK News 

udtalte viceudenrigsminister Choe på 

pressemødet, at Trump var villig til at 

udvise fleksibilitet ved midlertidigt at løfte 

sanktioner. Den vej blokerede Trumps 

rådgivere imidlertid, hvilket viser, at USA 

og især Trumps rådgivere kører deres egen 

dagsorden, der ikke er i overensstemmelse 

med Singapore-topmødet intentioner.   

Forholdet DDF Korea-USA har en fortid 

med 70 års oceandyb mistillid og 

ukendskab til modparten. Dialogen 

bevæger sig således i et ukendt og 

vanskeligt farvand, der kræver stor 

klogskab, indsigt, eftertænksomhed og 

respekt at bevæge sig i. 

     Der er ingen tvivl om, at USA’s uklare 

kurs i dialogen med DDF Korea er udtryk 

for en splittet administration i Washington. 

Samtidig var Trumps også politiske presset 

af Mueller-rapportens offentliggørelse på 

sammenbruddets dag i Hanoi. 

     I en udtalelse fra Koreas Arbejderparti 

den 1. marts hedder det bl.a., at Kim og 

Trump vil holde sig i kontakt med 

hinanden for ”at fortsætte en produktiv 

dialog for atomafrustning af Koreahalvøen 

og en epokegørende udvikling i forholdet 

mellem DDF Korea og USA.” 

     I en tale den 11. april i Den Øverste 

Folkeforsamling sagde Kim Jong Un: ”Vi 

er klar til at overveje et tredje topmøde, 

hvis USA kan levere troværdigt grundlag.”       
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NORD-SYD SAMARBEJDET 

PÅ VEJ HÆMMES AF USA’S 

SANKTIONER  

 
 

Sydkoreas præsident Moon Jae In og DDF Koreas 

leder Kim Jong Un på vej til topmøde i 2018.  
 

Af Anders Kristensen 

Efter et år 2018 med et nyt kapitel i 

Koreas historie med Nord-Syd 

forsoning og samarbejde ser 2019 ud 

til at fortsætte mod nye højder i Korea 

trods bump og modgang på vejen. 
 

Som tidligere udførligt beskrevet her i 

Korea Bulletin medførte de tre historiske 

Nord-Syd topmøder i 2018 indgåelse af en 

lang række delaftaler og projekter om fred 

og fælles nedrustning, infrastruktur-

udvikling, industri og samhandel, 

familiesammenføringer, turisme, kultur- og 

sport, miljø og sundhed m.v. Alle disse 

aftaler er på historisk vis i fuld gang med at 

blive implementeret med fuld støtte fra de 

to ledere i henholdsvis Kim i Nord og 

Moon i Syd. Det sker på trods af stadig 

omfattende hårde sanktioner fra USA og 

FN vendt imod DDF Korea og et USA, der 

ønsker at bevare kontrollen over Sydkorea 

og regionen. 

     På et netop afholdt topmøde 10.-11. 

april mellem præsidenterne Moon og 

Trump i Washington udtrykte Sydkoreas 

Moon et stærkt ønske om lempelser af især 

de sanktioner, der hæmmer udviklingen af 

fælles Nord-Syd økonomiske samarbejdes- 

og udviklingsprojekter. Trump og USA’s 

officielle politik overfor DDF Korea er 

stadig, at fastholde de hårde sanktioner, 

som man stadig mener, kan presse DDF 

Korea til ensidig atomafrustning. 

     Aktuelt er der stor irritation i både Nord 

og Syd over, at sanktionerne forhindrer en 

genåbning af det sydkoreanske Kaesong 

Industrikompleks i DDF Korea og åbning 

af et storstilet Nord-Syd turismeprojekt i 

Kumgangsan, som begge parter er rede til. 

Fra Sydkorea er chaebolselskabet Hyundai 

Group parat til at skyde store investeringer 

ind i begge projekter. På samme måde er 

Sydkorea forhindret i at assistere DDF 

Korea med en kraftigt tiltrængt 

opgradering af energiforsyningen og 

tilhørende infrastruktur. 

 

 
Sydkoreas genforeningsminister Kim Yeon Chol 
      

     Den nyudnævnte sydkoreanske gen-

foreningsminister Kim Yeon Chol, der 

bl.a. har en fortid som politisk rådgiver for 

tidligere præsident Roh Moo Hyun og 

chefforsker hos Samsung Economic 

Research Institute, udtalte til 

nyhedsmagasinet Hankyoreh i januar: 

”Brug af sanktioner må ændres. Dialog 

kommer før atomafrustning.” ”Det er på 

høje tid at udnytte en sanktionslempelse.” 

Og: ”Sanktionslempelser vil medføre 

forbedringer for den civile økonomi og 

livskvalitet for befolkningen i Nordkorea. 

Derfor må USA aktivt genoverveje en 

lempelse af sanktionerne.” 
 

Fælles Nord-Syd militærprojekt i DMZ 

Men på nogle områder skrider Nord-Syd 

samarbejdet dog fremad: Nord-Syd ned- 

rustning og jernbanerenovering. 
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Nordkoreansk grænsepost i DMZ bortsprænges.  
 

     I henhold til den omfattende fælles 

Nord-Syd militæraftale af 19. september 

2018 er en række nedrustnings-

foranstaltninger i fuld gang med at blive 

implementeret. I slutningen af november 

havde Nord og Sydkorea hver nedrevet 11 

militære vagtposter langs 

demarkationslinjen i den demilitariserede 

zone (DMZ), der skiller Nord og Syd i 

Korea. Og resten af de i alt 220 vagtposter 

langs den 240 km lange DMZ er blevet 

forseglet, indtil de senere kan bortsprænges 

og nedrives som led i et projekt om at 

omdanne DMZ til en permanent fredszone. 

Samtidig er soldater fra Nord og Syd i 

fælleskab siden december gået igen med at 

rydde DMZ for landminer og finde 

jordiske rester af soldater mistet i kamp fra 

Koreakrigen. Arbejdet er planlagt til at 

være færdigt 31. oktober 2019.  

     Men også det militære Nord-Syd 

samarbejde møder modstand på grund af 

USA’s voldsomme indflydelse i Sydkorea. 

Gang på gang viser det, at Nord og Syd 

endnu ikke er nået helt i fredsmålet. 

Således er Nord-Syd nedrustnings-

processen gået i stå på grund af USA-

Sydkorea mindre militærøvelser som den 

seneste Song Maeng i Sydkorea og USA’s 

militære myndighedernes indblanding. På 

samme måde er den aftalte fælles 

koreanske militærkommission endnu ikke 

blevet nedsat. 

    Men der sker dog mere. Aftalen om 

modernisering af jernbaneruterne langs 

vest- og øst i DDF Korea er gået i gang. 

Fra 28. november 2018 gik en grundig 16 

 
Soldater fra Nord- og Sydkorea hilser på hinanden 

inden dagens arbejde med landminerydning i 

DMZ går i gang.  

 

Fremgang i Nord-Syd jernbanearbejdet 

 
Fællesstartceremoni til det store Nord-Syd 

jernbaneprojekt 26. december 2018. 
 

dages inspektion af 2600 km 

jernbanestrækninger i DDF Korea langs 

vest- og østkysten mod grænserne til Kina 

og Rusland. Det viste sig, at et meget stort 

arbejde ligger forude med en nødvendig 

opgradering og jernbanemodernisering i 

Nord, og allerede den 26. december 2018 

blev afholdt startskudceremoni til 

igangsættelse af dette arbejde 

hovedsageligt finansieret af Sydkorea. 

 
Ri Jong Hyok 

Intet kan stoppe koreansk forsoning 

På en international konference i Gyoenggi 

i Sydkorea for nylig udtalte lederen af den 

nordkoreansk officielle 5-mands delegation 

direktør for DDF Koreas Genforenings-

institut Ri Jong Hyok: ”Dramatiske 

forandringer har fundet sted. Vi er i gang 

med en ukrænkelig march mod national 

forsoning, fred, uafhængig genforening og 

fælles fremgang, som ingen kan stoppe.” 

En rimelig status af Nord-Syd forholdet nu.  
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KORTE KOREA-
NYHEDER 

 

PÅ MØDE I DEN ØVERSTE FOLKEFORSAMLING: 

KIM JONG UN GENVALGT 
SOM ØVERSTE LEDER 

 
Kim Jong Un genvalgt som formand for 

Kommissionen for Statslige Anliggender, der er 

den øverste statslige post i DDF Korea. 

 

 

 
Pyongyang-borgere lykønsker Kim Jong Un med 

genvalget som øverste leder. 
 

DDF Koreas parlament Den Øverste 

Folkeforsamling afholdt sit første møde 

efter valget i marts. Det skete 11.-14. april 

2019. På mødet blev Kim Jong Un 

genvalgt til posten som formand for 

Kommissionen for Statslige Anliggender 

(SAC), som er den øverste post i DDF 

Korea. Ligeledes blev en ny regering og 

præsidium for Den Øverste 

Folkeforsamling valgt. En ny finanslov og 

en række mindre love blev ligeledes 

vedtaget. 

     Kim Yong Chol blev nyvalgt til SAC 

og Choe Son Hui som 1. viceuden-

rigsminister begge med ansvar for 

forhandlingerne med USA.  

 
 

KIM YONG NAM TAKKER AF 
91 ÅR GAMMEL – AFLØSES 
AF CHOE RYONG HAE  

  
Kim Yong Nam (t.v.) takker af som præsident for 

Den Øverste Folkeforsamling. Kim afløses af 

Choe Ryong Hae (t.h.).  
 

På mødet i Den Øverste Folkeforsamlings 

første dag den 11. april takkede 

forsamlingens præsident Kim Yong Nam 

af efter 21 år. Kim Yong Nam er i dag 91 

år. Kim har som ung soldat kæmpet imod 

USA i Koreakrigen og har en 63-årig 

karriere med ledende positioner i Koreas 

Arbejderparti fra sektionschef i Koreas 

Arbejderpartis Udenrigsdepartement i 1956 

over posten som udenrigsminister i årene 

1969-1998 til præsident for Den Øverste 

Folkeforsamling 1998-2019. Denne 

præsidentpost giver ret til at møde 

udenlandske statsoverhoveder på lige fod 

og betragtes også som DDF Koreas 

formelle statsoverhoved.  

     Den nyvalgte Choe Ryong Hae (69 år) 

er som Kim Yong Nam også medlem af 

Koreas Arbejderpartis politbureaus 

præsidium og næstformand for partiet. 

Choe har en politisk-økonomisk 

uddannelse fra Kim Il Sung Universitetet, 

og en fortid som formand for Kim Il Sung 

Socialistiske Ungdomsforbund 1986-1996. 

Choe har været medlem af Den Øverste 

Folkeforsamling siden 1986. Choe er 

næstformand for Kommissionen for 

Statslige anliggender og vicemarskal for 

Koreas Folkehær. 

 
 



DDF KOREA–VIETNAM TOPMØDE 

 
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un til topmøde 

med Vietnams præsident Nguyen Phu Trong i 

Hanoi 1. marts 2019.  
 

     DDF Koreas leder Kim Jong Un´s rejse 

til Hanoi til topmøde med Trump var ikke 

forgæves trods det afkortede resultatløse 

topmøde. Han gennemførte samtidig et 

planlagt topmøde med Vietnams præsident 

Nguyen Phu Trong den 1. marts. Under 

samtalerne mellem de to ledere var der 

enighed om, at det økonomiske, 

videnskabelige, militære og kulturelle 

samarbejde mellem de to socialistiske 

lande skal fremmes kraftigt fremover. Kim 

Jong Un udtrykte under besøget overfor 

præsident Trong glæde over at have været 

vidne til Vietnams store resultater indenfor 

den økonomiske udvikling og international 

integration. Præsident Trong kvitterede 

bl.a. ved at udtale, at det officielle besøg 

havde været en meget vigtig milepæl i 

relationerne Hanoi-Pyongyang. I 

slutningen af besøget i Vietnam inviterede 

Kim Jong Un præsident Nguyen Phu 

Trong til snarest at komme på genbesøg i 

DDF Korea, hvilket præsident Trong 

bekræftede ville ske. Der har ikke været en 

 

 
Ho Chi Minh og Kim Il Sung i Hanoi i 1964. 

 

nordkoreansk topleder på besøg i Vietnam 

siden præsident Kim Il Sung i 1964 

besøgte Ho Chi Minh.  

     Kim Jong Un’s store følge fik under 

besøget set en lang række vietnamesiske 

virksomheder indenfor telekommunikation, 

landbrugsvidenskab, motor, m.v. 
 

KOREANSK VALG 

 
Kø ved valgsted på 26. MARTS KABEL-

FABRIKKEN i Pyongyang på valgdagen den 10. 

marts 2019.  
 

Den 10. marts 2019 afholdtes valg til DDF 

Koreas parlament Den Øverste 

Folkeforsamling, der har 687 pladser. Alle 

borgere på 17 år eller ældre har stemmeret 

og ret at stille op til valg til parlamentet. 

Der er valg til parlamentet hver 5. år. Der 

er stemmepligt i DDF Korea, og alle 

handicappede og ældre, der ikke har 

mulighed for at møde op på valgstederne 

besøges af valgtilforordnede hjemme, så de 

også kan afgive deres stemme. 

Valgdeltagelsen udgjorde 99,9%.   

     Koreas Arbejderparti er langt det største 

parti i Den Øverste Folkeforsamling med 

607 pladser. Derudover er to andre partier 

også valgt ind i folkeforsamlingen. 
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NY NORDKOREANSK AMBASSADØR 

 
DDF Koreas nye ambassadør i Sverige Ri Won Guk (i 

midten) ankommer her i karet i audiens hos den 

svenske Kong Carl Gustaf den 12. december 2018.  

 

DDF Korea har fået ny ambassadør i 

Sverige på ambassaden i Stockholm, der 

dækker DDF Koreas diplomatiske 

forbindelser med de fem nordiske lande og 

Letland og Litauen. Ambassadør Ri er 59 

år og har en baggrund som maskinarbejder 

i Chagangprovinsen. Han har aftjent 

militærtjeneste i Koreas Folkehær i 5 år 

indtil 1982. Siden har han taget en 

uddannelse som diplomat på Pyongyangs 

Universitet for Internationale Relationer, 

hvorunder han også fik arbejde i DDF 

Koreas udenrigstjeneste. Han har været 

tredjesekretær på DDF Koreas ambassade i 

Guyana i starten af 1990’erne og fra 1999-

2002 ambassaderåd på DDF Koreas 

ambassade i Islamabad i Pakistan. Siden 

har han arbejdet i udenrigstjenesten i 

Pyongyang.  
 

MØDE MELLEM KIM YONG NAM 
OG RAÚL CASTRO  
På en rundrejse i Latinamerika besøgte 

DDF Koreas Øverste Folkeforsamlings 

præsident Kim Yong Nam formanden for 

Cubas Kommunistiske Parti Raul Castro i 

Havanna den 4. december 2018. I en 

erklæring fra det statslige cubanske 

nyhedsbureau ACN hed det dagen efter, at 

de to parter havde diskuteret internationale 

spørgsmål og udtrykt tilfredshed med ud- 

 
Formanden for Cubas Kommunistiske Parti og 

tidligere præsident i Cuba Raúl Castro mødes her 

med DDF Koreas parlamenstpræsident Kim Yong 

Nam i Havanna den 4. december 2018. 
 

viklingen af de bilaterale relationer mellem 

de to partier og regeringer. Raúl Castro 

havde også udtrykt støtte til DDF Koreas 

øverste leder Kim Jong Un, som nu er i 

gang med at lede sit folk videre efter 

KAP’S nye strategiske linje.” 
 

 
International Maraton i Pyongyang 7. april 2019 
 

PYONGYANG MARATON SLÅR 
DELTAGERREKORD FRA VESTEN 
Den 7. april afholdtes det årlige 

internationale Mangyongdae Prize 

Marathon i DDF Koreas hovedstad 

Pyongyang. De tusindvis at nordkoreanske  

løbere fik i år ledsagelse af deltagere fra 

mange vestlige lande – herunder Danmark. 

Ca. 1000 løbere kom fra vestlige lande for 

at løbe i Pyongyangs gader sammen 

koreanerne, hvilket er en fordobling fra 

2018. I år er 6. år, hvor dette maraton er 

åbent for deltagere fra udlandet. 

Deltagerne kan vælge mellem en fuld 

maraton, en halv maraton og en 10 
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kilometer rute. Mangyongdae Prize 

Marathon har været afholdt siden 1981. 
 

BRUTALT OVERFALD PÅ DDF 

KOREAS AMBASSADE I MADRID 
Den 22. februar 2019 trængte en gruppe på 

10 personer sig ind på Den Demokratiske 

Folkerepublik Koreas ambassade i Madrid, 

hvorefter de ansatte blev bagbundet og fik 

sække over hovedet. To af de ansatte 

behøvede lægehjælp efter indbruddet. Det 

skriver den spanske avis El Pais. Gernings-

mændene bar maskering, knive og falske 

pistoler og de overfaldt, slog, bagbandt og 

forhørte ambassadens ansatte. Tre af 

gerningsmændene bragte DDF Koreas 

handelsattaché So Yun Sok til et 

kælderrum, hvorefter de opfordrede ham til 

at hoppe af. Da han nægtede, blev han 

efterladt bagbundet i kælderen. 

     Flere timer efter stak indbrudstyvene af 

med dokumenter, computere, 

mobiltelefoner og harddiske. Ifølge Ritzau 

blev FBI kort efter tilbudt nogle af 

dokumenterne. Det vides dog ikke endnu 

præcis, hvilken type information gruppen 

fik fat i, eller hvilken information FBI blev 

tilbudt. 

     Indbruddet fandt sted få dage før det 

planlagte topmøde mellem Donald Trump 

og Kim Jong Un i Hanoi, hvilket hurtigt 

førte til spekulationer om CIA's mulige 

indblanding i indbruddet. Blandt andre 

Andrei Lankov, en russisk Korea-forsker 

bosiddende i Seoul, mistænkte CIA for at 

være involveret. 

     Onsdag den 13. marts udtalte det 

spanske politi og den spanske 

efterretningstjeneste, Centro Nacional de 

Inteligen-cia (CNI), ifølge El Pais, at to af 

gerningsmændene kunne spores til CIA. 

Først ugen efter, tirsdag den 26. marts, 

benægtede talsmanden for USA's 

udenrigsministerium Robert Palladino, at 

USA var involveret, skrev Reuters. 

     En kvindelig ambassadeansat formåede 

at flygte ved at springe ud af et vindue. Et 

skrig fra kvinden alarmerede naboerne, 

som kontaktede politiet. Da det spanske 

politi endelig mødte op hos ambassaden, 

blev de mødt af en af gerningsmændene. 

Det lykkedes ham at bilde betjentene ind, 

at han var en nordkoreansk diplomat, og at 

alt var i den skønneste orden. 

     Flere kilder mener, at gerningsmændene 

flygtede til USA via Portugal kort efter 

indbruddet. De ellers hemmeligstemplede 

sagsakter blev tidligere på ugen 

offentliggjort af den spanske højesterets-

dommer José de la Mata. El Pais, som har 

kigget dem igennem, skriver, at en af 

gerningsmændene identificeres som Adrian 

Hong Chang, en mexicansk statsborger 

med koreansk baggrund, der bor i USA.  

Adrian Hong Chang har skrevet flere 

kritiske kronikker om DDF Korea til 

amerikanske medier og menes at stå i 

forbindelse en kriminel og voldelig anti-

DDF Korea gruppe kaldet Free Choson. 

Den spanske efterretningstjeneste kalder 

ifølge nu offentliggjorte sagsakter gruppen 

for ”gemene kriminelle”.  
Kilde: Dagbladet Arbejderen 2. april 2019 

 

MIKE POMPEO ERKLÆRET 
UØNSKET TIL TOPMØDER 

 
Den uønskede udenrigsminister Mike Pompeo 

 

DDF Koreas udenrigsministerium 

meddelte den 18. april, at ministeriet havde 

opfordret præsident Trump til at fjerne 

udenrigsminister Mike Pompeo som leder 

af forhandlinger mellem DDF Korea og 

USA. Ministeriet begrundede det med, at 

Pompeo underminerer en forbedring af 

relationerne mellem de to lande. En 

regeringstalsmand udtalte, at ”hvis DDF 

Korea-USA-forhandlingerne genoptages, 

ønsker vi en person, der er mere respekt-

fuld og moden i sin kommunikation med 

os.”  
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PRÆSIDENT KIM IL SUNG 107 ÅR  
15. APRIL 2019 

 

 
PRÆSIDENT KIM IL SUNG FEJRET I 
STOCKHOLM 

 
De tre formænd på ambassaden. Fra venstre Pekka 

Kotkasaari fra Finland-Korea Samfundet, Anders 

Kristensen fra Venskabsforeningen Danmark-

DDF Korea og Christer Lundgren fra Svensk-

Koreanska Förening.    
 

Den 6. april blev præsident Kim Il 

Sungs107-års fødselsdag fejret med et 

Nordisk Venskabstræf på DDF Koreas 

ambassade i Stockholm. På træffet deltog 

medlemmer af venskabsforeningerne med 

Korea i Danmark, Finland og mange fra 

Sverige. DDF Koreas ambassadør Ri Won 

Guk var også til stede sammen med mange 

medarbejdere fra ambassaden.  

     Formændene fra de tre landes 

venskabsforeninger holdt taler i dagens 

anledning og om den aktuelle situation i 

Korea og udtrykte fuld støtte og solidaritet 

med det koreanske folks bestræbelser på at 

komme videre med Nord-Syd forsoning, 

samarbejde og genforening samt skabe et 

atomvåbenfrit og uafhængigt Korea uden 

USA’s militære tilstedeværelse. 

FORMAND KIM JONG UN TIL 
TOPMØDE MED PUTIN I APRIL  

 

Den 18. april 2019 blev det fra 

nyhedsbureauer i Moskva bekræftet, at 

DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un 

har takket ja tak til at mødes med Ruslands 

præsident Vladimir Putin til topmøde i 

Rusland i slutningen af april i år. I et brev 

til præsident Putin udtrykker Kim Jong Un 

sig således: ”Jeg er villig til et tæt 

samarbejde med Dem for at udvikle de 

venskabelige relationer imellem DDF 

Korea og Rusland konsekvent og 

konstruktivt i overensstemmelse med 

tidens krav om en ny æra for sikring af 

verdensfreden og sikkerheden.” 

     En talsmand for Kreml Dmitry Peskov 

udtalte den 18. april, at han “forventer, at 

Kim og Putin på topmødet skal drøfte 

udvikling af bilaterale forbindelser og 

regionalt samarbejde.” Og videre: 

”Rusland vil gøre alt, hvad det magter for 

at fremme atomafvæbningsprocessen på 

den koreanske halvø.”  
 

NYT TAKTISK VÅBEN TESTET I DDF KOREA  
Koreas Folkehær og DDF Koreas Akademi 

for forsvarsvidenskab testede den 17. april 

2019 et ”nyt taktisk styret våben”. Der er 

ikke nærmere oplysninger om hvilken type 

våben, men iagttagere mener der er tale om 

et missil, som er opsendt som modsvar på 

USA’s og Sydkoreas fælles krigsøvelse 

Dong Maeng i marts og USA’s missiltest i 

Sydkorea i samme måned. Og endelig kan 

det være forsøg på at få genstartet dialogen 

mellem DDF Korea og USA.  
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Kronik: 

HVAD SKER DER 

NU I KOREA?  

 
Geir Helgesen 

 

Af Geir Helgesen 
 

Man kunne lige så godt spørge, hvad sker 

der dog i verden? Med udgangspunkt i de 

redskaber vi hidtil har haft til at forstå 

verden omkring os, er det ikke rigtigt 

klogt, hvad der sker. Men det sker altså, og 

derfor bliver man nødt til at overveje, om 

redskaberne skal skærpes eller helt 

fornyes.       

     Medens 2017 var året, hvor en krig i 

Korea igen var en overhængende fare, og 

USA overvejede (den umulige) militære 

løsning, medens DDF Korea testede 

missiler og atomvåben på stribe, for at 

advare USA om netop det umulige i en 

krig, har 2018 og 2019 vendt op og ned på 

alle vore forestillinger om situationen på 

den koreanske halvø. 

     Før vi kikker lidt på, hvad der faktisk 

sker, og især på de første positive resultater 

af denne overaskende proces, så lad os gå 

et skridt tilbage og se på verdens skæve 

gang. For man kan jo slet ikke vurdere 

Koreakonflikten som et isoleret fænomen. 

Det er der desværre mange, der forsøger, 

og deres vurderinger bliver derefter! 

     Verdens hidtidige arkitektur, lad os bare 

tage de seneste 300 år, har været 

karakteriseret af, det man kalder et vestligt 

hegemoni. Det har været lidt ligesom 

Vesten mod Resten. Vore interesser, vore 

magthaveres og vor elites interesser var 

styret af økonomisk tænkning: ”Hvad der 

var godt for Henry Ford, var godt for 

Amerika.” Henry og Amerika kan 

udskiftes med andre navne og andre lande, 

Danmark inkluderet. Vor religion, vor 

politik, vor kultur var alt sammen 

medvirkende institutioner i bestræbelserne 

på at styrke vor position i verden. Og det 

virkede. Det var i lang tid ren guldalder. 

Desværre tillader pladsen ikke at udvikle 

denne ”historiske historie”, men det er 

vigtigt, at vi er klar over og opmærksomme 

på, at Resten ikke har helt den samme 

opfattelse af vor fælles fortid. 
 

EN NY VERDENSORDEN ER PÅ VEJ 

Nu forskydes de tektoniske plader, verdens 

økonomiske og politiske arkitektur. De 

gamle strukturer er på vej væk, og en ny 

orden er på vej til at blive formet. Vi 

kender ikke den form, som verden vil tage 

de næste måske 300 år, og det er både 

forvirrende og usikkert at være på vej til 

noget ukendt. Men en ting er sikkert, den 

gamle orden vil eksistere som en del af den 

nye. Ingenting forsvinder helt og 

fuldstændigt. Er det noget historien bør 

have lært os, så er det at politisk, 

ideologisk forandring, om den er nok så 

revolutionær, medbringer i lasten den 

eksisterende politiske kultur. Få magtskift 

og nye magthavere i historien har realiseret 

dette, og har måttet både når realiteterne i 

egenskab af menneskernes værdier og 

normer, den eksisterende politiske kultur, 

ramte de nye ideer og projekter som en 

boomerang. Om det er den franske, den 

amerikanske eller den russiske revolution, 

så er dette en (fælles) uomgængelig 

kendsgerning. Det nye holder ikke, hvis 

ikke det står på et solidt fundament, og det 

nye formes og begrænses af dette 

fundament. Måske er det netop dette, at 

den samfundsmæssige og politiske 

udvikling i Asien på dette punkt er 

anderledes end den vestlige, som kan 
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forklare såvel menneskeskabte katastrofer 

som det modsatte, økonomiske og politiske 

mirakler. 
 

HVAD MED KOREA? SKER DER 

ENDELIGT NOGET POSITIVT? 

Hvad så med Korea? Kan denne 

indledning give et praj om, hvad der sker, 

hvorfor det sker, og hvorfor det sker netop 

nu og måske også lidt om den måde det 

sker på? Det forsøges i det følgende. 

     De tre direkte involverede parter i 

konflikten, Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea, Republikken Korea 

og USA har alle en ny øverste leder. Uden 

at gå ind i overvejelser om deres kapacitet 

og fremtoning må man konstatere, at de 

kan tale sammen, og at de gør det! Der er 

ovenikøbet tilsyneladende en god kemi 

mellem de tre, som dog endnu ikke har 

mødtes sammen. Hvordan skal man 

vurdere dette ud fra traditionelle 

ideologiske og magt-politiske 

perspektiver? Det giver ligesom ikke 

mening. Trump bliver skældt ud for at 

foretrække diktatorer fremfor demokratiske 

ledere, Moon bliver skældt ud for at sælge 

ud af landet sikkerhedspolitisk, og Kim 

antages at have en skeptisk militær ledelse, 

som puster ham i nakken. Og dog holder vi 

vejret og håber at nu, NU sker der noget 

positivt i Korea, endelig! 

     Internationalt var Obama fokuseret på 

Asien, og den amerikanske militære 

tilstedeværelse vokser og vokser. Find en 

grafisk oversigt (på Google) over 

amerikanske baser i Østasien, og stil dig 

selv spørgsmålet. Er alt dette på grund af 

Nordkorea? I Kina kan man ikke rigtig tro, 

at det hænger sådan sammen. Og netop de 

tektoniske plader som omfatter Kina og 

Østasien bevæger sig mod magtens 

centrum, måske mod en slags hegemoni, 

(sandsynligvis slet ikke som det 

eksisterende; jævnfør den politiske kultur). 

De centrale aktører i Østasien bevæger sig 

i nogenlunde samme retning som på sigt 

sandsynligvis indebærer en relativ 

løsrivelse fra USA.  
 

USA SPLITTET OM SIN ROLLE I 

ASIEN 

USA er en central spiller globalt, og ikke 

mindst i Asien. I denne sag er det 

amerikanske ”establishment” groft sagt 

splittet mellem høge og duer på tværs af 

politiske skel. Der er dem som mener at 

USA og Kina styrer mod en konflikt, og at 

denne er uafvendelig. Og så er der dem, 

som er mere internationalt orienteret og 

mener, at USA’s rolle som hegemon 

globalt ledende økonomisk og militær 

supermagt synger på sidste vers. Og at man 

i USA må indstille sig på den nye tid, og 

forberede sig på denne. Hvilket man så 

ikke gør ved at forgylde våbenindustrien. 

     Trump, den uberegnelige præsident, er 

heller ikke afklaret i denne sag. På den ene 

side er han ikke tilhænger af ”uendelige 

krige” herunder en uendelig udstationering 

af omfattende amerikanske militære 

styrker i fjerne egne af verden. På den 

anden side er han måske den bedste sælger 

våbenindustrien kunne ønske sig. Men når 

det er sagt, må man tilføje, at Trump ikke 

er ideologisk i egentlig forstand. I USA er 

han mere kendt som entertainer med eget 

stjerneshow, og desuden entreprenør, og 

lidt af en excentriker. Under valgkampen 

sagde han jo, at han da godt kunne tage en 

snak med Mr. Kim, og da Obama ved 

overdragelsesforetningen i det Hvide Hus 

fortalte ham, at Nordkorea nok kom til at 

være hans største udenrigspolitiske 

udfordring, blev han nok lidt tændt på 

sagen. Mon ikke han skulle vise verden, at 

hvad Clinton, Bush og Obama m.fl. ikke 

havde magtet, det skulle han nok tage sig 

af... En stor international forhandlingssejr 

ville pynte pænt, når historien om Trumps 

periode skulle skrives. Og endelig, 

entreprenøren Trump ser i Nordkorea et 

nyt frugtbart marked, og det er nok ikke 

utænkeligt, at han og Mr. Kim begge kan  

 



 
DDF Koreas øverste leder Kim Jong Un 

proklamerer her i sin tiltrædelsestale i 2012, at 

hans ambition er økonomisk og øget levestandard 

for befolkningen, men bremses heri på grund af 

ualmindeligt skrappe internationale sanktioner.   
 

se for sig et nyt østasiatisk økonomisk 

mirakel.   
 

KIM JONG UN VIL ØKONOMISK 

UDVIKLING, MEN FORHINDRES AF 

VESTENS STRAFFESANKTIONER    

Den nordkoreanske leder har fra første 

færd gjort klart, at hans politiske ambition 

er økonomisk udvikling. Nogen vil straks 

spørge, hvorfor har han så ikke har gjort 

noget ved sagen? Svaret er dels, at det har 

han faktisk også gjort, men langt fra 

tilstrækkeligt. Og det skyldes flere ting, 

men den vigtigste er den ualmindelig 

stramme FN-embargo, som primært er 

USA’s værk. Embargoen er ”verdens 

reaktion” (læs straf) på Nordkoreas 

udvikling og test af kernevåben. 

Nordkoreas manglende succes i den 

økonomiske udvikling skyldes et 

overdimensioneret militært beredskab, som 

forklares med frygten for et amerikansk 

militært angreb. De seneste amerikansk 

ledede krige i Mellemøsten er Nordkoreas 

sikreste og ganske relevante argument for, 

hvad de foretager sig. Man kan jo her 

ligesom se, at forhandlingerne om en varig 

fred på den koreanske halvø er 

komplicerede. Og når situationen 

yderligere vanskeliggøres af, at tilliden 

mellem de stridende parter indtil nu har 

været ikke-eksisterende, har det været 

vanskeligt at opretholde optimismen. 

 

 
Kim Jong Un og Moon Jae In, Kim Jong Un og 

Donald Trump til topmøder. De tre topledere 

søger at bryde is, sluge kameler og spille efter 

gehør.  
 

ISEN BRUDT: DDF KOREA VIL 

DIALOG MED SYDKOREA OG USA 

Det tog tid, men Kims signal til 

omverdenen, om at han ville noget nyt og 

var indstillet på at snakke med naboerne og 

USA om sagerne, betød endelig i 2018, at 

der kom gang i en helt ny proces. Naboen 

mod syd, præsident Moon, inviterede 

nordkoreanske ledere til vinterolympiaden 

i landet, og Nordkorea modtog tilbuddet 

med tak. Dermed var isen brudt. Der har 

efterfølgende været topmøder mellem Kim 

og Moon, mellem Kim og Trump, og 

mellem Moon og Trump. Selvfølgelig har 

de tre ledere en anseelig stab af rådgivere 

og ”vandbærere” ikke mindst, men det er 

de tre ledere, som faktisk leder processen. 

(Personlighedens rolle i historien må 

gentænkes!) 

     Der skulle brydes is, og sluges kameler, 

og spilles efter gehør, og det kan de - Kim, 

Moon og Trump. Men det ville næppe 

kunne lade sig gøre, hvis de tre ledere 

sendte medarbejdere, diplomater og 

rådgivere, i felten for at forberede de 

afsluttende forhandlinger, sådan som man 

sædvanligvis gør i international politik. 

Som en højtstående koreansk diplomat 

udtrykte det for ganske nyligt: ”I denne sag 

er det sådan, at fordelene ved top-down 

systemet er større end ulemperne. Er man 

resultatorienteret, må man altså nogle 

gange bryde med, hvad man plejer at gøre, 

også i international politik.”  

     Men er det rimelig, at være optimistisk 
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DDF Koreas atomtestanlæg i Punggye-ri 

destrueres her i maj 2018 som led fredsprocessen 

mod en total atomnedrustning på Koreahalvøen. 
 

når topmødet i Hanoi, det andet mellem 

Kim og Trump, endte resultatløst? Dem 

der følger en smule med i amerikansk 

politik vil vide, at Trump havde visse 

problemer på hjemmefronten i de dage. 

Det var nok ikke nemt for den amerikanske 

præsident at koncentrere sig om Korea, når 

hans politiske liv måske var i alvorlig fare.  

     Det vides at ingen af de to ledere 

smækkede med døren, da de forlod Hanoi. 

Og det vides også, at Trump, fra Air Force 

1 på vej hjem til Washington, ringede til 

præsident Moon i Sydkorea og udtrykte 

bekymring for, hvordan den nordkoreanske 

leder Kim Jong Un mon tog bruddet i 

forhandlingerne. Den slags er ikke noget 

medierne går højt op i, her er dårlige 

nyheder gode nyheder, men vi som forsker 

i sagerne, er også interesserede i den slags 

detaljer, som vi af erfaring ved spiller en 

væsentlig rolle i mellemmenneskelige 

relationer, og statsledere er altså også 

mennesker. 
 

HVAD HAR DIALOGEN I KOREA 

FØRT MED SIG INDTIL NU 
Hvad er der så at melde om resultater i 

denne usædvanlige proces? Lad mig bare 

afslutningsvis nævne nogle få:  
 

 Kim har meldt klart ud, at han er 

indstillet på at skille sig af med sine 

atomvåben, han stiller ikke krav om 

afvikling af den amerikanske 

militære tilstedeværelse i Sydkorea, 

men om behørige 

sikkerhedsgarantier. Han har 

undladt yderligere våbentest og 

påbegyndt afvikling af 

atomprogrammet. 
 

 Moon har sagt, at en krig på den 

koreanske halvø ikke under nogen 

omstændigheder kan startes fra 

Sydkorea, og dette gælder også 

USA. At den tidligere ambition om  

”regimeskifte” i Nordkorea er taget 

af bordet, og at fred på den 

koreanske halvø har prioritet foran 

alt andet. 
 

 Aftaler indgået mellem 

nordkoreansk og sydkoreansk 

militær udgør i praksis en ikke-

angrebspagt. 
   

 Kina har meldt klart ud, at de støtter 

normaliserings- og fredsprocessen 

på den koreanske halvø, herunder 

de igangværende topmøder, og at 

militære aktioner under alle 

omstændigheder er totalt 

uacceptable. 
    

 USA har aflyst de halvårlige 

enorme militære øvelser ud for 

Nordkoreas kyster. Trump har 

personligt stoppet yderligere 

stramninger af embargoen, og har 

stillet sig positiv i forhold til 

etablering af en egentlig fredsaftale 

efter Koreakrigen, som endte i 

1953, med en våbenhvile. 

Udveksling af 

repræsentationskontorer i 

henholdsvis Pyongyang og 

Washington, som forløber til 

diplomatisk anerkendelse, der ligger 

på tegnebrættet. Endelig ser han 

store økonomiske potentialer i en 

normalisering af forholdet til 

Nordkorea.                
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STOP STRAF OG DOBBELTMORAL 

– STØT EN FREDELIG UDVIKLING I 

KOREA 

Hvad så, hvorfor kan de ikke bare sige top, 

den er i vinkel? Her kommer vi nok tilbage 

til det der med politisk kultur. USA (og 

vesten også), mener at Nordkorea må 

straffes for en masse ting, situationen for 

befolkningen generelt, våbenudviklingen 

for at nævne de vigtigste sager, der stiller 

sig i vejen for et hurtigt gennembrud. 

     Nordkorea ser vestens krav som udtryk 

for dobbeltmoral. Hvordan kan de starte og 

indgå i den ene krig efter den anden med 

massedød og enorme ødelæggelser til 

følge, og så vende sig om og stille os til 

regnskab for en menneskerettigheds-

situation, som dels skyldes den uafsluttede 

krig og den spændte situation på den 

koreanske halvø, og desuden også skyldes 

den embargo, de samme lande har påført 

Nordkorea? 

     Det vil være temmeligt nemt at 

overbevise lande i Asien om, at FN-

embargoen er ødelæggende og straffer de 

forkerte (befolkningen i Nordkorea), og 

forhindrer en positiv udvikling i landet. 

Det vil være ligeså temmeligt vanskeligt at 

overbevise USA og vesten om det samme. 

For straffen (embargoen) er en anerkendt 

”pædagogisk metode”, som bruges for at få 

lande, som angivelig ikke følger 

international lov (dette gælder dog ikke 

USA) til at makke ret, og desuden, og det 

er det moralske argument, så fortjener de 

straffen. De ligger som de har redt. Vi ser 

altså her to temmelig forskellige opfattelser 

af det samme fænomen, og forskellene er 

rodfæstet i de forskellige (politiske) 

kulturer. Medens vi er i denne boldgade, så 

skal det også nævnes noget om den 

politiske kultur, der på en uheldig måde 

forener USA og Nordkorea: De har begge 

uhyre vanskelig ved at indgå 

kompromisser.  

     Men nu er de alligevel inde i en proces, 

hvor kompromisser er uomgængelige. Det  

 
Præsident George W. Bush, der var en stor aktør 

som ansvarlig for vestens krige med massedød og 

enorme ødelæggelser til følge, og samtidig var den 

amerikanske præsident, der lagde præsident 

Clintons alt for sene forsøg på at stoppe konflikten 

med DDF Korea endeligt i graven. Bush lancerede 

begrebet ”Ondskabsland” om DDF Korea.   

 

skyldes dels tre utraditionelle ledere i de 

tre vigtigste aktørlande, og så skyldes det, 

at den globale arkitektur er under 

omkalfatring.  

     Aldrig i denne konflikts historie har vi 

været så tæt på en positiv løsning, og aldrig 

har så meget stået på spil. Tiden er måske 

den mest problematiske variabel. For 

Moon og Trump har en udløbsdato, og 

man kan alvorligt frygte, at deres 

efterfølgere vil smække med døren, hvis 

normaliserings- og fredsprocessen i Korea 

ikke er nået i mål, inden de to ledere 

forlader scenen. Husk Clintons alt for sene 

forsøg på at afslutte konflikten i Korea kort 

før han forlod Det Hvide Hus efter to 

perioder og blev afløst af G.W. Bush og 

hans ABC (Anything But Clinton) politik, 

som skruede forholdet mellem USA og 

Nordkorea tilbage til forrige istid.  

     Danmark, Norden og Europa bør 

engagere sig i denne proces på Koreas og 

den fredelige udviklings side. Det er på 

høje tid, at vi forsøger at generobre en 

position i verden som fredsfremmende 

fremfor krigsførende lande.  
 

Geir Helgesen er kultursociolog og Korea-

observatør, emeritus. Tidligere direktør for 

Nordisk Institut for Asienstudier, Københavns 

Universitet.                                       06.04.2019   
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SYV TYPISKE FAKE 
NEWS OM DDF KOREA 

Af Morten Dam 
 

Det svenske Kommunistiska Partiets 

ugeavis Proletären har samlet syv typiske 

falske nyheder om DDF Korea, som den 

svenske presse såvel som alle andre 

vestlige massemedier ofte spreder i 

offentligheden. 
 

Rygte nr. 1: DDF Korea hævder, at Kim 

Jong Il var verdens bedste golfspiller. 
Det er en påstand, som ofte anvendes for 

latterliggøre DDF Koreas tidligere leder, der 

ifølge rygtet har klaret en golfrunde på 38 

under par inklusive 11 hole-in-one aller 

første gang han overhovedet spillede golf. 

Påstanden er undersøgt af flere forskellige 

medier, herunder det danske TV2, men man 

har ikke fundet nogen nordkoreanske kilder, 

der skulle have påstået det. Det amerikanske 

golfwebsite golf.com skriver dog i en artikel 

fra 2016 om historien, at deres skribent Josh 

Sens har besøgt DDF Korea og stillet 

lederen af Pyongyangs Golfbane spørgsmål 

om rygtet.  

     Ifølge Josh Sens skulle golflederen have 

grinet og fortalt, at Kim Jong Il var en god 

mand, men næppe god til golf. I stedet 

fortalte manageren, at der engang ved en fejl 

var blevet registreret en score på en sådan 

måde, at koreanske medier havde 

fejlfortolket og rapporteret det som fem 

hole-in-ones, hvilket hurtigt var blevet rettet. 

 

Rygte nr. 2: DDF Korea påstår, at de har 

beviser for at enhjørninger findes  
Egentligt har mange vestlige medier, 

heriblandt Politiken, hævdet at koreanske 

arkæologer skulle have hævdet at have 

fundet ”beviser” for enhjørninger i DDF 

Korea. Den påstand bygger på en helt 

fejlagtig oversættelse af en artikel i et 

koreansk medie fra 2012. I gammel 

koreansk mytologi findes der nemlig et 

dragelignende sagnvæsen som kaldes for 

Kirin, som ifølge sagnet boede i en grotte.  

     Denne grotte og mytologien omkring 

Kirin er en vigtig del af den koreanske 

historie og i 2012 fandt koreanske 

arkæologer et sted, som de mener kan have 

tilhørt kong Tongmyong grundlægger af det 

koreanske rige Koguryo for mere end 1.000 

år siden, hvor Kirin var afbilledet. I DDF 

Korea har man dog aldrig påstået, at der har 

fandtes enhjørninger, ligesom vi i Danmark 

heller ikke påstår at Midgårdsormen eller 

Fenrisulven har eksisteret. 

 

Rygte nr. 3: DDF Korea påstår, at de har 

landet på solen 

Påstanden om at DDF Korea hævder, at de 

har landet på solen, er for bizar til at blive 

taget alvorligt, selv af danske 

sensationsmedier. Rygtet har mest været 

forsøgt spredt via sociale medier og bygger 

på en artikel i satirebladet Waterford 

Whispers News. 

 

 
DDF Koreas fodboldlandshold til VM 2010. 
 

Rygte nr. 4: DDF Korea påstår, at de 

vandt Fodbold-VM i 2014 
Det findes flere usande påstande om DDF 

Koreas herrelandshold ved VM i fodbold i 

2014. En af påstandene er at staten skulle 

have forsøgt at bilde sin befolkning ind, at 

DDF Korea vandt VM 2014 på trods af at de 

ikke kvalificerede sig til det pågældende 

VM. Det blev blandt andet hævdet af den 

svenske Fotbollskanalen (12. juli 2014). 

Påstanden er dog blevet modbevist af flere 

medier bl.a. Yahoo News, som viste, at 

videoklippet på Fotbollskanalen var 

forfalsket.  



     Påstanden blev ligeledes modbevist ved 

det faktum, at VM 2014 blev vist i koreansk 

tv, blandt andet på storskærm i Pyongyangs 

gader. Fodbold er nemlig den mest populære 

sport i DDF Korea. Efter at DDF Korea røg 

ud i gruppespillet ved VM 2010, 

rapporterede det svenske Aftonbladet uden 

beviser, at holdets trænere blev ”dømt til 

slavearbejde”. Internationale medier skrev 

blandt andet, at spillerne var blevet dømt til 

tortur, og at fodboldforbundet FIFA 

besluttede sig for at kontakte de koreanske 

myndigheder, da de var bekymrede 

trænerens og spillernes liv. Kilden til 

påstandene var den sydkoreanske avis 

Chosun Ilbo. Men bare to uger senere den 

13. august 2010 erkendte Chosun Ilbo, at 

påstanden var falsk. 

     Den koreanske landstræner fik fortsat 

tilliden til at kunne føre landsholdet til 2011 

ved de asiatiske mesterskaber. 
 

Rygte nr. 5: Kim Jong Uns farbror blev 

henrettet ved at blive fodret til vilde 

hunde.  
Rapporter om at Kim Jong Uns onkel Jang 

Song Thaek blev henrettet af en flok vilde 

hunde tiltrak endeløs medieopmærksomhed i 

2013. Vestlige medier tog ’informationerne’ 

fra en satirisk kinesisk microblogging 

hjemmeside for gode varer. Historien havde 

til formål at skildre Kim Jong Un på en 

yderst grusom og barsk måde. 

     Landets statslige medier rapporterede, at 

Jang Song Thaek efter retsforfølgelse var 

blevet dømt og henrettet for forræderi og 

korruption. Ifølge det officielle KCNA-

nyhedsbureau var udmeldingen, at Jang 

Song Thaek var skyldig i at "forsøge at 

vælte staten." Regeringen kaldte Jang 

"foragtelig menneskeligt afskum... værre end 

en hund." Hans dødsdom blev nedfældet ved 

en domstol den 12. december 2013 og 

gennemført kort efter, men der blev ikke 

givet detaljer om, hvordan han blev 

henrettet.  

     I første omgang gav vestlige medier sig 

til at rapportere om at udførelsen var sket 

med en kanon til antiluftskyts. Senere kom 

den noget alternative historie om fodring til 

vilde hunde op. Det blev, ifølge Reuters, 

først set på et satirisk indlæg på det 

kinesiske Tencent Weibo-websted, der er 

sender fra Hong Kong. 
 

Rygte nr. 6: I DDF Korea giver det 

dødsstraf at eje en bibel 

I DDF Korea finders der både katolske, 

protestantiske og ortodokse kirker, som 

afholder gudstjenester og udleverer bibler. 

Derudover finders der også en moské og 

flere buddhistiske templer. Alle borgere har 

frihed til at besøge disse og udøve religion. 

Det er dog et fåtal, der bruger dem. Ofte 

stilles kirker og moské mest til rådighed for 

udenlandske gæster og ambassadefolk, der 

ønsker at bede under sit ophold i DDF 

Korea.  
 

   
18 eksempler på nordkoreanske kvindefrisurer, 

som kan ses hos frisører i DDF Korea – men kun 

som inspiration ikke tvang.  
 

Rygte nr. 7: Det er kun tilladt at vælge 

blandt 28 frisurer i DDF Korea 

Det findes mange mærkelige rygter om hvor 

mange og hvilke frisurer, der er tilladt i DDF 

Korea. Påstandene er myter, der er bygget på 

de plakater, som er at finde i flere 

frisørsaloner til inspiration for kunderne. Jeg 

anbefaler forfatter Kåre Bluitgen’s bog ’Jeg 

vil gerne klippes som Kim Jong Un’ som 

netop afliver denne myte og flere andre. 

Bogen kan købes hos Venskabsforeningens 

bod ved til Rød 1. maj, K-Festival og 

Verdensjulemarkedet. 

  



VENSKABSFORENINGEN 

FEJREDE 50 ÅR 

 
Formand Anders Kristensen holder jubilæumstale. T.v. ses 

T.v. ses festmødets konferencier Morten Dam.  
 

Venskabsforeningen Danmark - Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea fejrede 

den 6. oktober 2018 sit 50-års jubilæum 

ved et festmøde i Mjølnerparken i 

København N. 

     Formanden Anders Kristensen gjorde i 

sin jubilæumstale rede for 

venskabsforenings historie siden 1968 med 

ned- og opture og udviklingen i Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea siden 

1945. Formanden udtrykte optimisme på 

grund af de forbedrede relationer mellem 

Nord og Syd og håbede, at forandringens 

vinde ville bringe fremskridt for det 

koreanske folks sag og også gerne for 

foreningen. 

     Dagens gæstetaler Geir Helgesen fra 

Nordisk Institut for Asienstudier gav i sin 

tale eksempler på den vanvittige 

dæmonisering af DDF Korea. Han udtrykte 

håb om, at de igangværende forhandlinger 

mellem Nord og Syd og mellem DDF 

Korea og USA måtte bringe forsoning og 

velstand med sig og bane vejen for en 

fredsaftale på Koreahalvøen. 

     Der var desuden lykønskningstaler fra 

formanden for den finsk-koreanske 

venskabsforening Pekka Kotkasaari og fra 

Ola Obrant fra den Svensk-Koreanska 

Förening. Derudover var der indlæg fra bla 

DKP, Dansk Cubansk Forening og 

Horserød-Stutthof Foreningen samt hilsner 

fra Korea og KPID.  

 
Dagens gæstetaler Geir Helgesen 

 

 
Fra 50-års jubilæumsfestemødet den 6. oktober.  

 

     Musikerne Monnerup og Grumløse 

spillede mellem talerne og en til 

lejligheden skrevet festsang blev sunget. 

     Dagens konferencier, Morten Dam, 

takkede formand Anders Kristensen for 

hans mangeårige store arbejdsindsats for 

venskabsforeningen og overrakte ham på 

foreningens vegne og under stort bifald 

diplom for æresmedlemsskab. 

     Derefter var der hyggeligt og 

kammeratligt samvær i det smukt 

udsmykkede festlokale, og der kunne 

nydes lækre snitter, lagkage og Insamsul. 

Således blev venskabsforeningens 50-års 

jubilæum fejret med maner.                                
                                              Michael Dam 
      

 
Formand Anders Kristensen nu som æresmedlem 



SPORTSNYT FRA KOREA 
Af Henning Jakobsen, Korea Bulletin’s 

sportsredaktør 

25.APRIL-FODBOLDKLUBBEN I ØST-
ASIATISK FINALE 
Efter en samlet 11-1-sejr i august 2018 

over 2 kampe til 25. April SC fra 

Pyongyang i interzone-semifinalen mod 

Home United fra Singapore i mændenes 

klubfodboldturnering, AFC Cpu’en, nåede 

25. April SC den østasiatiske 

interzonefinale mod Altyn Asyr fra 

Turkmenistan. Her blev det den 19. 

september og 3. oktober 2018 til 2 

uafgjorte finalekampe, først 2-2 hjemme i 

Pyongyang og dernæst 1-1 ude. Hermed 

var det så det turkmenske hold, som på 

reglen om flest scorede udebanemål gik 

videre til en yderligere fælles-asiatisk 

finale mod vinderen af den vestasiatiske 

interzone-turnering. 

 

INTERNATIONAL ÆLDREDAG MARKE-
RET MED BADMINTONKAMPE I 
PYONGYANG 
Den Internationale Ældredag blev den 1. 

oktober 2018 markeret med badminton-

kampe for ældre spillere i Pyongyang. 

Disse blev spillet på badminton-gymnasiet 

i Chongchun-gaden i Pyongyang. 

 
FORNEM MEDALJEHØST TIL DDF 
KOREA TIL VM I VÆGTLØFTNING 
I dagene 1.-10. november 2018 afholdtes 

der VM i vægtløftning i Turkmenistan. For 

DDF Korea blev det til en imponerende 

medaljehøst med i alt 5 guldmedaljer, 4 

sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Om 

Yun Chol vandt hele 3 guldmedaljer i de 3 

kategorier i mændenes 55-kilo-vægtklasse, 

mens de øvrige guld- og sølvmedaljer til 

DDF Korea blev vundet i kvindernes 

konkurrencer. 

 

 
Ri Se Gwang (i midten) med sin guldmedalje. 
 

GULDMEDALJE TIL DDF KOREA TIL 
GYMNASTIK VM 
Ved de 48. verdensmesterskaber i 

idrætsgymnastik, som blev afholdt i Doha i 

Qatar i dagene 25. oktober - 3. november 

2018, vandt Ri Se Gwang fra DDF Korea 

guld i mændenes barre-øvelse foran Artur 

Dalaloyan fra Rusland og Kenzō Shirai fra 

Japan. 

 
VENSKABSFODBOLDSKAMPE SPILLET 
MELLEM NORDKOREANSKE OG JAPAN-
SKE UNIVERSITETER 
Den 24. oktober 2018 mødtes både 

kvindernes og mændenes fodboldhold fra 

det Koreanske Universitet for Fysisk 

Uddannelse og Japans Sports-Videnskabs 

Universitet til indbyrdes venskabskampe i 

Pyongyang. KCNA oplyser, at de 

koreanske hold vandt begge kampe. 

 

 
GULDMEDALJE VED TAIPEI MARATON  
Den kvindelige løber fra DDF Korea, Jo 

Un Ok, vandt kvindernes løb i tiden 

02:29:48 ved Taipei Maraton i Taiwan den 

15. november 2018. 
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DDF Korea Pang Chol Mi vinder guld i VM i 

amatør kvindeboksning i 51 kilo-klassen.  

 

GULD TIL KVINDELIG BOKSER FRA DDF 
KOREA 
Ved amatørernes bokseverdensmesterska-

ber for kvinder - der med 270 deltagere fra 

mere end 60 lande blev afholdt i Indien i 

dagene 15.-24. november 2018 - vandt 

Pang Chol Mi fra DDF Korea guld i 51 

kilo-klassen efter sejre over amerikanske, 

indiske og kazakhiske modstandere. Kim 

Hyang Mi og Jo Son Hwa fra DDF Korea 

vandt bronzemedaljer i 48 kilo- og 57 kilo-

klassen. 
 
NY HERRE FODBOLDLANDSHOLDS-
TRÆNER I DDF KOREA 
Den kun 35-årige Kim Yong Jun, der som 

daværende midtbanespiller bidrog til at 

sikre DDF Korea kvalifikationen til 

mændenes fodbold-VM i 2010 i Sydafrika, 

blev den 12. december 2018 udpeget som 

ny landstræner for DDF Koreas 

herrelandshold i fodbold. 

     Kim skal i sin første opgave som træner 

lede det nordkoreanske herrefodbold-

landshold frem til Asiatisk Fodbold Cup i 

De Forenede Arabiske Emirater. DDF 

Korea er havnet i gruppe E, hvor de bl.a. 

skal kæmpe mod Saudi Arabien, Qatar og 

Libanon. 

 

 
Den nye nordkoreanske herre 

fodboldlandsholdstræner Kim Yong Jun 
 
FÆLLES KOREANSK HOLD MED TIL VM I 
HERREHÅNDBOLD I DANMARK OG 
TYSKLAND 
Mændenes VM i håndbold, der blev 

afholdt i Tyskland og Danmark fra den 10. 

januar til den 27. januar 2019 var også med 

koreansk deltagelse. For første gang deltog 

et fælles syd- og nordkoreansk 

herrehåndboldlandshold ved et 

verdensmesterskab. Det fælles koreanske 

hold fik æren af at spille turneringens 

åbningskamp i Mercedes-Benz Arena i 

Berlin. Det blev dog til et nederlag på 19-

30 mod de senere semifinalister fra 

Tyskland. De øvrige gruppekampe spillede 

Korea også i Mercedes-Benz Arena, men 

mod håndbold-sværvægtere som Frankrig, 

Rusland og Brasilien var der ikke meget at 

gøre og nogen plads i mellemrunden var da 

heller ikke opnåelig. Anderledes 

jævnbyrdige var Koreas efterfølgende 

placeringskampe i Royal Arena i 

Ørestaden i København, først mod Japan, 

der blev besejret med 27-25 og dernæst 

mod Saudi Arabien, hvor det blev til et 

knebent 26-27-nederlag til. Dermed 

sluttede Korea på VM’s 22. plads, mens de 

østasiatiske rivaler fra Japan efter et 

afsluttende nederlag mod Angola på 29-32 

blev forvist til VM’s 24.- og sidsteplads. 
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DDF KOREA OG CUBA STÅR 
SKULDER VED SKULDER 

 
Cubas præsident Miguel Diaz-Canel ses her på 

officielt besøg i Pyongyang med DDF Koreas 

øverste leder Kim Jong Un. 

 

DDF Korea’s Kim Jong Un og 

Cuba’s Miguel Diaz-Canel 

bekræfter de to nationers fælles 

historiske stærke forbindelser, deres 

særlige venskab og fælleskab i 

kampen imod imperialismen.  
 

Cubas præsident Miguel Diaz-Canel 

ankom den 4. november 2018 på officielt 

statsbesøg i DDF Korea. 

     Under Diaz-Canel’s tre dages besøg i 

DDF Korea deltog han sammen med Kim 

Jong Un i topmøder om udvidelse af det 

videnskabelige, teknologiske, sundheds-

mæssige, kulturelle og økonomiske 

samarbejde mellem de to lande, storslåede 

kunstneriske forestillinger og en 

statsmiddag.  

     Under statsbanketten sagde Kim Jong 

Un bl.a. til Miguel Diaz-Canel, at hans 

besøg i Korea “demonstrerer en milepæl i 

viderebringelsen af det evige venskab 

mellem de to lande.”  

     Hertil svarede Díaz-Canel, at DDF 

Korea havde Cubas fulde opbakning i de 

igangværende forhandlinger med USA om 

en atomvåbenfri Koreahalvø. Og videre 

udtrykte Diaz-Canel under banketten vilje 

til at ”møde alle udfordringer fra fjendtlige 

kræfter ved uafvigeligt at videreføre det 

traditionelle venskabelige samarbejde i 

relationerne mellem de to lande.” 

     I en lederartikel i det førende dagblad i 

 
To kæmpestore malede portrætter af Cubas og 

DDF Koreas ledere var udstillet i Pyongyangs 

Internationale lufthavn ved Cubas præsident 

Miguel Diaz-Canels ankomst den 4. nov.2018.  

 
Præsident Miguel Diaz-Canel og hans hustru Lis 

Cuesta Peraza modtages her i Pyongyangs 

lufthavn af øverste leder Kim Jong Un og hans 

hustru Ri Sol Ju. 
 

DDF Korea Rodong Sinmun stod den 4. 

november 2018: “…..de to lande går frem 

skulder ved skulder i fælles kamp imod 

imperialistisk aggressions- og krigspolitik 

og for fred og sejr for socialismen.” Og: 

“De to lande nyder et særligt venskab 

byggende på de socialistiske principper og 

en lang historie om samarbejde og 

venskab.” Og videre: ”I dag holder det 

cubanske folk anti-imperialismens banner 

højt hævet stående overfor hårde 

sanktioner og pres fra imperialismen.” 

     Fra Cubas statslige nyhedsbureau 

Prensa Latina blev præsidentbesøget også 

grundigt dækket, og her udtryktes således: 

”Cuba støtter tilnærmelserne og den 

igangværende Nord-Syd dialog på den 

koreanske halvø som en vej til at opnå fred 

i regionen, og til at gå imod de ensidige og 

enerådige sanktioner imod Pyongyang.” 
 

Johnny Mortensen. 
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DANMARKS KOMMUNISTISKE 
PARTI PÅ BESØG I DDF KOREA  
 

Af formand Henrik Stamer Hedin og Luis 

Monteiro, Internationalt Udvalg, DKP. 

 

I dagene 9.-19. oktober 2018 besøgte 

en delegation fra DKP – bestående 

af denne artikels forfattere – Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea 

(DDF Korea), efter invitation fra 

Koreas Arbejderparti (KAP). 

Programmet for besøget var 

arrangeret af KAP’s Internationale 

afdeling og var tæt pakket, 

bestående af politiske udvekslinger 

og sightseeing til relevante dele af 

det nordkoreanske samfund. Vi 

forsøger at bringe et indtryk af 

besøget her. 
 

Dag 1, tirsdag 9/10 

Ankomst til Pyongyang, modtagelse i 

lufthavnen og indkvartering på hotel 

Pyongyang Koryo. Diskussion af det 

planlagte program om aftenen med 

repræsentanter for KAP’s internationale 

afdeling. 
 

Dag 2, onsdag 10/10 

Besøg i Juche Tårnet og Monumentet 

for partiets grundlæggelse. Udover 

hammer og segl har koreanerne et nyt 

symbol, nemlig skrivepenslen – symbolet 

for de intellektuelle. Ifølge Juche-idéen (se 

boks om Juche idéen) har de intellektuelle 

en afgørende rolle at spille i samfundets 

socialistiske opbygning, idet de skal 

formidle de politiske idéer til masserne, 

herunder arbejderklassen og bondestanden, 

som så skal lære dem for at opfylde deres 

revolutionære opgave. 

     Derefter uformel frokost med 

medlemmer af centralkomiteen (CK), 

herunder kammerat Tong, ansvarlig for 
 

 
DKP-delegationen besøger her Kim Il Sung-

partiskolen i Pyongyang. 
 

den europæiske afdeling i KAP. Om 

aftenen overværelse af gymnastik- og 

kunststævnet ”Glorious Country” på 1. 

maj stadion, som i danse og musik fortalte 

om den nationale og nordkoreanske 

historie. 
 

Dag 3, torsdag 11/10 

Besøg til Koreas Revolutionsmuseum der 

via mange udstillinger fortalte via ord, 

billeder og lyde om nationens frigørelse fra 

imperialismen og kampen mod 

selvstændighed mod japanerne (1925-45). 

     Besøg på 26. marts kabel- og 

wirefabrikken en estimeret 

produktionsvirksomhed med 1.000 ansatte. 

Området bestod også af boligkarréer til de 

ansatte og deres familier, sportsfaciliteter, 

kantine- og mødefaciliteter, børnehave og 

supermarkedet. Fabrikken er vigtig i 

økonomisk sammenhæng og har fået 

mange besøg af tidligere præsidenter Kim 

Il Sung og Kim Jong Il. 

     Om eftermiddagen besøg på Kim Il 

Sungs fødested og barndomshjem i 

Mangyongdae vest for Pyongyang, hvor 

vi hørte og så det ydmyge bondehjem, hvor 

den tidligere respekterede præsident boede 

med sine fattige forældre. Derefter besøg 

til det monumentale Mangyongdae 

Skolebørns Palads, som fungerer som 

fritidshjem, bibliotek og værksted i 



forskellige fag til børnene i skolealderen, 

efter skoletid. 
 

Dag 4, fredag 12/10 

Besøg hos Fædrelandets Befrielseskrigs-

museum, der via udstillinger uden- og 

indenfor viste udviklingen i kampen mod 

de amerikanske imperialister og de mange 

våbentyper, kanoner, helikoptere og 

flymaskiner, som blev konfiskeret i 

perioden bl.a. det amerikanske 

overvågnings- og spionskib Pueblo, der 

blev kapret af Koreas Folkehær i 1968 

efter at være trængt langt ind i 

nordkoreanske farvand og som i dag kan 

besøges som museum, med billeder af 

besætningen, dokumenter og instrumenter 

fra dengang. 

     Om eftermiddagen var vi på besøg på 

Kim Il Sung Partiskolen, hvor vi mødtes 

med nogle lærere fra skolen. Skolen 

uddanner 800 studenter/kadrer årligt. Den 

vigtige kadrer udvikling startede i 1946 – 

et afgørende element i Juche-idéen - med 

kurser i national økonomi. Kim Il Sung 

blev skolens første rektor.  

     Om aften besøgte vi det store 

Pyongyang Munsu Vandland, hvor 

befolkningen kan rekreere sig til yderst 

rimelige priser. 
 

Dag 5, lørdag 13/10 

Tidligt om morgen afgang til 

Myohyangsan, et par timers kørsel nord 

for Pyongyang, hvor vi på vej besøgte de 

5.000 år gamle drypstensgrotter i 

Ryongmun, rige i fantastiske estalagmiter 

og estalagtiter; og blev indkvarteret på 

Hyangsang Hotel. Om eftermiddagen 

besøg i Myohyangsan Historiske 

Museum, hvor man opbevarer de 

oprindelige buddhistiske skrifter og et 

buddhistisk tempel.  
 

Dag 6, søndag 14/10 

Om morgenen besøg i den kæmpe 

Internationale Venskabsudstilling, i 

Myohyangsan, der udstiller omkring 

20.000 gaver fra nationer og statsledere 

samt prominente samfundsmæssige 

personer, partirepræsentanter og 

venskabsforeninger m.v.  fra hele verden 

til DDF Koreas ledere igennem årene. 

Tidligere præsident Kim Il Sung, der 

besøgte udstillingen i oktober 1979 og på 

udsigtsbalkonen, blev stående overfor de 

skovdækkede bjerge, og følte sig inspireret 

til at skrive et smukt digt og udtalte, at 

disse gaver er del af den koreanske 

kulturarv og skal vises for befolkningen. 

Vi så gaver fra Danmark og vores gave vil 

også blive udstillet dér. Om eftermiddagen 

returrejse til Pyongyang. 
 

Dag 7, mandag 15/10 

Om morgen besøg i Museum for Koreas 

Arbejderparti Grundlæggelse, det hus 

hvor Kim Il Sung boede og arbejdet som 

partiets generalsekretær og regeringsleder i 

1940’erne. Man forstår ud af atmosfæren, 

at den ydmyge person, fra beskedne 

bondekår blev en stor, respekteret og elsket 

leder for hele befolkningen. 

     Derefter besøg hos Rungna 

Delfinarium, hvor delfiner optrådte med et 

show til stor moro blandt tilskuerne, især 

børn og unge. 

     Om eftermiddag besøg i 

Ungdomsbevægelses Museum, hvor Kim 

Il Sung Socialistiske Ungdomsforbund 

siden 2016 nu Kimilsungist-Kimjongilist 

ungdomsforbundets historie bliver fortalt. 

Ungdommen spillede en afgørende rolle i 

modstanden mod japanerne og udgør en 

historisk milepæl for republikkens og 

partiets grundlæggelse. 

     Om aften oplevede vi Pyongyangs 

Cirkus, der bestod af koreanske artister, 

fuldt på højde med internationale cirkus i 

både kunst og grad af fare og sikkerhed. 
 

Dag 8, tirsdag 16/10 

Afgang fra Pyongyang tidligt om morgen 

og besøg på Sinchon Museum, i 

Sydhwanghaeprovinsen. Museum beretter 

om Sinchon massakre, som amerikanske 

tropper under Koreakrigen begik på 



befolkningen i regionen, og som maleren 

Pablo Picasso senere udødeliggjorde i et af 

sine malerier. Uden for museum ligger der 

nogle højder, som symboliserer 

gravpladserne for de mange kvinder og 

børn og hvor artiklens forfattere lagde 

blomster. 

     Om eftermiddagen besøg i 

Landsbrugskooperativet Migok, nær 

Sariwon By. Kooperativet har ca. 1.000 ha. 

Hvor der dyrkes ris i ¾ af arealet og andre 

afgrøder på den resterende ¼ og 

beskæftiger over 1.000 personer i egne 

familieboliger på kooperativet og fordeles 

på landarbejde, egen børnehave, skole, 

kulturhus og egen udviklings-

/forskningscenter. Princippet er, at 

kooperativet ejer produktionsmidlerne og 

landarbejderne kan beholde 

overproduktion, når staten har fået deres 

aftalte kvoter. Derefter besøg den 

pittoreske Sariwon by. 

     Om aftenen besøg ved 

Genforeningsmonumentet lige syd for 

Pyongyang på motorvejen i retning mod 

Sydkorea. Et monument som understreger 

befolkningens stærke ønske om en 

genforening af hele Koreahalvøen. 
 

Dag 9, onsdag 17/10 

Møde med KAP ved dets 

vicegeneralsekretær kammerat Ri, hvor 

vores DKP-gave officielt blev afleveret. 

Derudover drøftede vi sager af fælles 

interesse: Underskrivning af Pyongyang 

Erklæring fra 1992 – se boks 3; som ca. 

200 progressive, arbejder- og 

kommunistiske partier verden over har 

underskrevet siden, evt. skoling for danske 

kadrer og udveksling om den politiske 

situation i vores lande, herunder DKP’s 

100 års jubilæum i november 2019 – se 

boks 4. Kammerat Ri berettede om den 

økonomiske og politiske situation i landet 

og håbede, at delegationens sammensatte 

program gav et godt udtryk af den politiske 

og økonomiske samt historiske virkelighed 

af DDF Korea. Han fortalte om Juche-

idéen, som afgørende ideologi, der bidrog 

til landets positive udvikling og forenede 

befolkningens interesser og krav med 

nationens enhed og styrke; efter opnåelse 

af uafhængigheden ad flere omgange, 

skulle partiet og befolkningen kæmpe for 

at fastholde den politiske frihed, 

økonomisk selvstændighed og opbygge det 

bevæbnet forsvar til at forsvare sig og fra 

2013 også udvikling af a-våben. Udvikling 

af videnskaben og ny teknologi blev 

opprioriteret. Kammerat Ri fortalte, om 

revolutionens udvikling hvor de udviklede 

lande, der geografisk omringede Korea, 

efter 1945, ikke ønskede at bidrage til 

landets økonomisk udvikling. 

Folkerepublikken måtte så at sige starte fra 

scratch ved selv købe en traktor og 

demontere den for at finde ud af hvilke 

reservedele den bestod af og begynde at 

producere dem selv og på den måde 

producere traktorer til at udvikle 

landbrugsproduktionen. KAP gav også 

udtryk for, at de kender de vanskelige 

vilkår som kommunistiske partier i Vesten 

kæmper mod kapitalismen og 

imperialismen og ønskede at lære mere fra 

Danmark, især på afgørende 

samfundsmæssige områder som energi, 

miljø og landbrug. Men samarbejdet 

mellem DDF Korea og EU blev brat sat på 

off-knappen da EU servilt fulgte USA med 

indførelse af sanktioner. 

     DDF Korea har store forhåbninger til de 

igangværende forhandlinger med Sydkorea 

om en genforening af Koreahalvøen og en 

fredsaftale med USA og har derfor 

indstillet udvikling af a-våben på 

nordkoreanske jord. 

     Om eftermiddagen besøg på Kim 

Chaeks Teknologisk Universitet og 

Mirae gade, med moderne 

boligkomplekser til universitetets lærere og 

videnskabsmænd, hvor vi så en sådan 4 

vær. lejlighed indefra. 

     Om aftenen oplevede den Nationale 

Symfoniorkester spille klassiske værker 



af koreansk musik samt en potpourri af 

vestlige værker som Cavalaria Rusticana, 

Thurandot, Beethovens 9. symfoni, 

Granada og Guantanamera m.fl. 
 

Dag 10, torsdag 18/10 

Om morgenen besøg på Kumsusan 

Solpalads, et fantastisk arkitektonisk værk. 

Et palads indeholdende mausoleer for Kim 

Il Sung og Kim Jong Il, hvor de to 

skikkelser kan æres af besøgende. Uden for 

paladset findes en meget stor og smuk 

have, efter sigende beplantet af selv Kim Il 

Sung og restaureret senere under Kim Jong 

Il. 

     Dernæst besøg i Pyongyangs Zoologisk 

Have, hvor især deres samling af tigere er 

imponerede. 

     Om eftermiddagen besøg i Mirim 

Rideklub, sydøst for Pyongyang og 

Triumfbuen i Pyongyangs Kaesonmun 

Plads, bygget i 1982 for at mindes om 

sejren over de japanske besættelsesstyrker i 

1945 og hvor Kim Il Sung holdt sejrstalen. 
 

Dag 11, fredag 19/10 

Retur hjem fra Pyongyang Lufthavn via 

Beijing.  

     Forfatterne af denne artikel ønsker at 

takke KAP og dets internationale sektion, 

samt vores til rådighed stillede guide 

kammerat Hwang Jong Hun og tolken 

kammerat Kung Yei Kyong og de to 

chauffører for hjertelig modtagelse og 

sikker afvikling af vores program i DDF 

Korea. En særlig tak for samarbejdet med 

DDF Koreas ambassade i Stockholm 

kammerat Ri Hak Chol og 

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

for at stille deres viden og erfaring til 

rådighed. 

 
 

 

 

 

 

 

Om Juche-idéen 
 

Juche-ideologien er en kombination af 

traditionelle konfucianske idéer og koreansk 

kultur og af mange betragtet som en 

videreudvikling af marxismen-leninismen på 

koreansk baggrund. Idéen blev videreudviklet 

i perioden 1938-1974, først af Kim Il Sung og 

senere Kim Jong Il og bliver almindeligvis 

kaldt også Kimilsungismen-kimjongilismen.  

     Masserne er drivkraften i revolutionen og 

skal først kæmpe for fuld uafhængighed af 

andre, før der opbygges socialisme på vej til 

kommunisme. Kernepunktet i ideologien er, at 

nationens interesser står over alt, og at 

samfundet skal ledes af et arbejderparti med 

sin leder øverst. 

     Derfor er kadreudvikling af stor betydning 

ifølge Juche-idéen. Kadrerne skal være 

massernes lærere og være parat til at løse alle 

opgaver i forbindelse med revolutionens 

udvikling. Det kræver kampånd og disciplin at 

kæmpe for selvstændighed fra 

kapitalisme/imperialisme – for at blive herre i 

eget hus - og derefter teorikendskab, 

uddannelse og praksiserfaring for at fuldføre 

den ideologiske kamp og bekæmpe sekterisme 

samt fuld loyalitet over for den ledende kraft i 

samfundet, det kommunistiske parti. 

     Der er således filosofiske og sociale 

principper samt lederevner i en revolutionære 

proces: Selvstændighed (Chajusong) kommer 

først, og når man er herre i eget hus, kan man 

opnå bevidsthed for at kæmpe for et socialt 

fælleskab via kampånd og uddannelse og ved 

kreativitet i den revolutionære proces. 

Masserne kan via de nævnte egenskaber løse 

alle opståede problemer i den revolutionære 

udvikling. 

     KAP har gode erfaringer med Juche-

ideologien, der sender kadrer og 

partimedlemmer på alle niveauer til praktik i 

virksomheder og landbruget to gange 

månedligt. 

     KAP mener, at én af årsagerne til kollapset 

i USSR var, at SUKP ikke prioriterede det 

ideologiske arbejde, og dele af masserne dér 

blev ofre for kontrarevolutionen. 

 
 



REFERAT 
AF  

GENERALFORSAMLING I 

VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK-DDF KOREA 

24. NOVEMBER 2018 
 

Formanden bød velkommen og oplæste en 

hilsen til generalforsamlingen fra foreningens 

søsterorganisation i Korea.  
 

1. Valg af dirigent og referent: 

Michael Dam blev valgt som dirigent og 

Johnny Mortensen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formanden Anders Kristensen aflagde 

beretning på vegne af bestyrelsen. Han 

konstaterede, at det forløbne år igen har været 

et begivenhedsrigt år – ja, et historisk år – for 

Korea. Heldigvis kunne han slå fast, at den 

tidligere voldsomme konfrontation mellem 

DDF Korea og USA i løbet af 2018 var afløst 

af både Nord-Syd tøbrud og samarbejde og 

dialog mellem DDF Korea og USA. Anders 

kunne således fastslå, at Koreas Arbejderparti 

og dets leders strategi havde sejret. Samtidig 

har 2018 også været året, hvor DDF Korea har 

fejret sin 70-årsdag og Venskabsforeningen 

sin 50 årsdag.  
 

Udviklingen i DDF Korea: 

 

PÅ GRUND AF PLADSMANGEL I KOREA 
BULLETIN ER GENNEMGANGEN AF 
UDVIKLINGEN I KOREA I ÅRETS LØB 
UDELADT HER I GENERALFORSAM-
LINGSREFERATET. DET FULDE REFERAT ER 
UDSENDT TIL MEDLEMMERNE OG FINDES 
PÅ WWW.DK-KOREA.DK 
 

Venskabsforeningens aktiviteter i 

det forløbne år: 
Generelt: 

Det har igen været et travlt år for foreningen. 

Korea har igen været i fokus i 2018 

internationalt flere gange – men nu i et mere 

positivt lys, hvilket også har smittet af på 

offentlighedens syn på Venskabsforeningen  

 
Venskabsforeningen til Verdensjulemarked i 

december 2017. 
 

og dens aktiviteter. 

Bestyrelsesarbejdet: 

Der har været afholdt hele 7 bestyrelsesmøder 

og 8 FU-møder i løbet af året. Strukturen med 

et FU og en bestyrelse ser ud til at virke, men 

skal måske justeres med inddragelse ad hoc af 

andre end selve FU. Dog kan man se, at 

bestyrelsen bestemt ikke holdes ude fra 

indflydelse med de 7 møder mod kun 2 sidste 

år. 

Medlemstal: 

Medlemstallet ligger stabilt omkring 100 trods 

oprydning i restancer. Vi har kun ét kollektivt 

medlemskab – nemlig DKP. Når ældre eller 

unge medlemmer overvejer udmeldelse, 

tilbydes de altid nedsat kontingent, hvis de på 

overførselsindkomst. Det betyder at mange 

bliver. Bivirkning er vigende kontingent-

indtægt. 

     Når vi i regnskabet alligevel kan se 

stigende kontingentindtægt, så kan det skyldes 

den positive udvikling i Korea. Nye kommer 

hele tiden, til trods for at vi har forsømt en 

egentlig organiseret målrettet rekrutterings 

indsats. Men når tallet alligevel fortsætter med 

at ligge omkring de 100 efterlyses her på 

generalforsamlingen ideer til rekruttering. 

Medlemsmøder og offentlige møder og 

kontakt til medlemmerne: 

Vi har udsendt 6 medlemsbreve med 

orientering om foreningens aktiviteter og alt 

det nye, der sker i Korea med Nord-Syd 

tøbrud og dialog med USA. Så foreningens 

medlemmer har med indregning af andre 

henvendelser, bulletin, m.v. været i kontakt 

med eller hørt fra os i gennemsnit hver 

halvanden måned i løbet af året.  

     Vi havde et meget velbesøgt åbent 

medlemsmøde den 7. april 2018, hvor vi ud 

over orientering om det koreanske tøbrud 

genså Jørgen Melkens film Turen til DDF Ko- 



 
Venskabsforeningens bod på Rød 1. maj 2018 i 

Fælledparken.  5 timer i regn, rusk og kulde, men 

alligevel med et godt besøg og med et godt salg. 
 

rea i anledning af dens tiårsdag og for at 

mindes Jørgen, der desværre døde i februar 74 

år gammel. 

     Dernæst kom vort store jubilæums-

festmøde i anledning af foreningens 50-

årsdag. Det blev afholdt i Mjølnerparken i 

København N. Festmødet var åbent for 

medlemmer og alle venner af Koreas folk. Der 

deltog 35 i festmødet, hvilket var lidt mindre 

end ventet, men festmødet blev alligevel en 

stor succes, idet alle til stede bidrog hertil. 

Blandt gæsterne var repræsentanter for den 

svenske og den finske venskabsforening. Et 

jubilæums-udvalg af bestyrelsesmedlemmer 

havde udarbejdet et flot program. Formanden 

holdt festtale om foreningens og Koreas 

historie gennem de sidste 50 år. Han sluttede 

sin tale med at udtrykke, at vi havde fået den 

bedste jubilæumsgave man kan tænke sig: 

Den nye udvikling i Korea går lige præcis i 

den retning vi har kæmpet for i 50 år. Han 

blev efterfulgt af gæstetaleren og 

Koreakenderen Geir Helgesen fra Nordisk 

Institut for Asienstudier, der holdt en meget 

perspektivrig tale. Derefter kom en række 

hilsningstaler fra Sverige, fra Finland, fra 

Korea, fra DKP, fra Horserød-

Stutthofforeningen, fra Dansk-Cubansk 

Forening og fra KPID.  

     Bestyrelsesmedlem Lena Bang havde 

digtet en flot jubilæumssang til lejligheden 

over melodien på Solidaritetssangen. Den blev 

flot fremført til musik af Leif Monnerup og 

Knud Grumløse på guitar og trækharmonika.  

 

 
Venskabsforeningen var igen med på Roskilde 

Minifestival i september 2018. 
 

De to musikere sørgede i øvrigt for det 

musikalske gennem dagen. Bl.a. med to sange  
 

om Korea, som de selv havde skabt. 

Bestyrelsesmedlem Johnny Mortensen havde 

lagt et kæmpe forarbejde i alt det tekniske 

med film og billeder, der løbende blev vist via 

vor projektor. Johnny havde også sørget for 

produktion af nye bannere med fotos fra 

Korea og med tekster og flag samt produktion 

af jubilæums t-shirt og krus, som han 

donerede. Marcela havde sørget for 

hjemmebagt kage, og Ulla havde doneret 

maden m.v. Flere bestyrelsesmedlemmer 

havde doneret drikkevarerne. Johnny, Ulrich 

og Michael filmede.  

     Uden denne fælles indsats var det aldrig 

lykkedes at gøre jubilæumsfestmødet så flot, 

som tilfældet var. Alt i alt en flot markering af 

denne store 50-årsdag.   

Udadvendte aktiviteter: 

Vi deltog i et velbesøgt Verdensjulemarked i 

december 2017, hvor vores sekretær Morten 

holdt en flot tale om foreningen.  

     Venskabsforeningen havde ligeledes en 

velbesøgt bod på Rød 1. maj 2018 i 

Fælledparken i København arrangeret af 

Kommunistisk Parti. I alle 5 timer var der 

mange mennesker ved foreningens bod. 

Mennesker der købte materialer, modtog vort 

nye Korea Bulletin og stillede mange 

spørgsmål – også kritiske – om Korea og 

Venskabsforeningen. Vi havde ikke et 

rekordsalg som året før, men alligevel flot i 10 

graders varme og regnvejr. 

     K-Festival var i 2018 aflyst og kommer 

muligvis ikke igen. Det er trist at miste en 

kontaktflade. Til gengæld var vi med på 



Roskilde Minifestival den 1. september, hvor 

der var stor interesse for vores bod.  

Udtalelser og hilsner:  

I løbet af året har foreningen sendt 10 hilsner 

til Korea til Kim Jong Un og Koreas folk og 4 

politiske udtalelser, der er offentligtgjort i bl.a. 

Arbejderen og SKUB.  

Merchandises: 

Vi arbejder videre med to nye kuglepenne 

med navn og den ene med lys. Kuglepenne 

findes nu i hele 7 udgaver, lygter med vores 

navn og nye t-shirts. Vi har også fået nye t-

shirts og krus med foreningens navn, slogan 

og flag. Der arbejdes videre med brug af de 

merchandises, som sælger bedst.  

Bulletin og andre udgivelser: 

Vi har indhentet sidste års forsømmelser ved 

udgivelse af hele tre bulletin i henholdsvis 

april, maj og oktober. Det ser ud til at fungere 

fint med A5 i fuldfarve, som giver en god 

besparelse også på portoen. Det vil bl.a. 

fremgå af regnskabet.  

     Vor tidligere trykker Satsbutikken ApS har 

desværre måttet dreje nøglen om. Vi er ved at 

indgå ny aftale om trykning af bulletin hos 

Arbejderen til en meget favorabel pris. Vi ser 

fem til det nye samarbejde. Samme sted vil 

fremover også søge aftale om trykning af 

andre pjecer. 

     I 2018 har vi udgivet Kim Jong Un’s 

nytårstale 2018 samt Kim Jong Un’s tale på 

Koreas Børnekongres i 2017. Stor tak til 

Birgit Unnerup for oversættelsesarbejdet. 

     Vi har også udgivet tre foldere med dansk 

oversættelse af Panmunjom-erklæringen fra 

27. april, DDF Korea-USA fællesudtalelsen 

fra 12. juni 2018 og september Pyongyang 

Fælleserklæringer fra 18. september 2018. 

Hertil kommer en engelsksproget bog fra 

formanden skrevet i samarbejde med 

medarbejdere fra Kulturkomiteen i Pyongyang 

og på baggrund af fælles samtaler gennem de 

sidste tre år. 

Venskabsforeningen i medierne: 

Foreningens arbejde og møder har løbende 

været omtalt i Arbejderen og SKUB og 

Antifascistisk Forum. Formanden har flere 

gange været i Radio24syv og TV2. 

Venskabsdelegation i Korea: 

 

 

 
Venskabsforeningens delegation på besøg hos en 

bondefamilie i Unha-ri i september 2018.  
 

Venskabsforeningen har haft en 5-

medlemmers delegation på besøg i Korea i 

september i anledning af DDF Koreas 70- 
 

årsdag. Delegationen overværede en stor flot 

civil og militær parade og folkefest uden 

missiler. Delegationen donerede ligeledes 

humanitær bistand til foreningens 

venskabslandsby Unha-ri for 4000€ under 

besøg der. Rejsen var en succes. To nye 

medlemmer var med.  

Interview med studerende / skoleelever / 

ungdomspartier m.fl.: 

Rigtigt mange grupper af skoleelever fra 8. til 

10. kl. og gymnasieklasser har besøgt 

formanden i det forløbne i forbindelse med 

interview til projektopgaver. Formanden og 

Morten har også holdt oplæg om Korea og 

foreningen hos flere ungdomspartier bl.a. hos 

VU og LAU i Århus og VU i Nordsjælland 

samt hos Ældrestyrken i Hillerød. 

Indsamlingen: 

Vi har igen i 2018 haft succes med i 

Nordkoreaindsamlingen at indsamle 4000€. Vi 

havde et mål om at indsamle 5000 €. Det skete 

ikke, men da vi en måned før afrejsen til 

Korea kun var oppe på 3000€ etablerede 

bestyrelsen en slutspurts-kampagne blandt 

medlemmerne og med annonce i Arbejderen. 

Det gav et resultat på ca. 8000 kr. i 

slutspurten, hvorved vi nåede de 4000 €. 2700 

kr. kom fra ikke- medlemmer, der havde set 

annoncen i Arbejderen. Humanitær donation 

blev igen skænket til Unha-ris kooperativ farm 

og børnehave: 1500 l. dieselolie, 4 traktordæk, 



7 bærbare pc’ere til bl.a. efteruddannelse af 

personale i Unha-ri kooperativ farm via det 

nordkoreanske intranet, madvarer og masser 

af legetøj og sportsudstyr til børnehaven i 

Unha-ri. Derudover havde delegationens 

medlemmer selv doneret og indkøbt for ca. 

8000 kr. videnskabelige bøger til forskellige 

universiteter og læreanstalter. 

Kommunikation:  

Hjemmesiden blev for ca. 7 år siden forbedret, 

men trænger nu til fornyelse og opdatering og 

med flere aktuelle billeder. Vi bør også 

komme tilbage på Facebook. Bestyrelsen skal 

arbejde videre med dette gerne med hjælp fra 

medlemmer udenfor bestyrelsen. 

Samarbejde med andre foreninger og 

partier i DK: 

Venskabsforeningens samarbejde med DKP er 

styrket i årets løb i takt med, at DKP 

genopbygger og styrker dets forbindelser med 

Koreas Arbejderparti. DKP’s formand Henrik 

Hedin og formand for partiets internationale 

udvalg Luis Monteiro besøgte Korea i oktober 

2018 som KAP’s gæster og havde bl.a. 

politiske drøftelser med KAP’s ledelse. 

Delegationen underskrev under besøget 

Pyongyangerklæringen fra 1992. DKP-

delegation betragter selv besøg som en succes. 

Vi har planer om at invitere DKP-delegation 

til et medlemsmøde.  

     Venskabsforeningen var inviteret til at 

deltage i DKP’s 35. kongres 22.-23. september 

2018 om gæst. Formanden og Johnny deltog 

og holdt en hilsningstale fra foreningen. 

     Til vores jubilæum havde KPID, Dansk 

Cubansk Forening også sendt hilsner.   

     Foreningen er kollektive medlemskab af 

Nordvest Bogcafeens Venner, hvor Ulla 

repræsenterer os i dens bestyrelse og er meget 

aktiv med til at drive cafeen. Det giver også 

respekt om vores forening. 

Den Danske Juche Studiegruppe: 

Tre medlemmer af bestyrelsen har opmuntret 

fra koreansk side taget initiativ til stiftelse af 

en dansk Juche-studiegruppe. Gruppens 

kontakt i Korea er Korean Association of 

Social Scientists (KASS). Morten Dam er 

leder af denne danske gruppe. Morten og 

Michael har i juni deltaget i et Nordisk 

Jucheseminar i Helsinki og Morten har 

deltaget i Jucheseminar i Pyongyang i 

september. Se omtale herom i Korea Bulletin 

oktober 2018. Juche studiegruppen var således 

også sammen med Venskabsforeningen vært 

for en delegation på tre mand fra KASS 21.-

22. juni samt Ri Chol Hak fra ambassaden, 

hvor den gav forelæsning for 10 inviterede 

medlemmer. 

Samarbejdet med ambassaden: 

Vi har i årets løb haft et godt samarbejde med 

DDF Koreas ambassade i Stockholm. Der er 

kommet ny ambassadør i oktober Ri Won 

Guk. Vi har besøgt ambassaden 2 gange siden 

sidste generalforsamling i 2017. Vi er igen 

inviteret til Nordisk venskabstræf den 22. 

december 2018. Disse besøg er som regel 

gode og udbytterige i selskab med medlemmer 

af andre Korea-venskabsforeninger i Norden 

og ambassadepersonalet. 

     Alle medlemmer er velkomne til for egen 

regning at deltage i disse nordiske træf. 

Nordisk samarbejde: 

Venskabsforeningens var gæst på Svensk-

Koreanska Föreningens årsmøde med 4 

medlemmer den 14. april 2018. 

Internationalt samarbejde: 
Formanden har i april 2018 deltaget i stiftende 

møde i Minsk i Organisationskomiteen For 

Internationale Festivaler Til Hyldest For De 

Store Paekdusanpersonligheder. Komiteen har 

38 medlemmer fra alle verdensdele. Anders 

blev valgt ind i komiteens 9-medlemmers 

formandskab. Komiteen skal forberede 

Paekdusan festivaler hver 5. år – næste gang i 

2022. Komiteen har også planer om en 

international fredsmarch fra Pyongyang til 

Kaesong.  

     Formanden sluttede beretningen med, at 

sige at foreningen nu med 50 år på bagen ikke 

kan forestille sig nogen bedre fødselsdagsgave 

end den udvikling, der nu er på vej i Korea.    

     Efter en kort diskussion og besvarelse af 

spørgsmål blev bestyrelsens beretning 

godkendt enstemmigt. 

3. Regnskab for Venskabsforeningen og 

Nordkoreaindsamlingen: 

Kasserer Ulla Pedersen gennemgik det uddelte 

årsregnskab og konstaterede, at der havde 

været et overskud på 2939 kr. samt et godt 

materialesalg. Materialesalg er sket på 

medlemsmøder, 1. maj, Roskilde Minifestival 

og Verdensjulemarked. Mange af de solgte 



materialer var indkøbt i regnskabsåret året før, 

og meget materiale er indkommet ved 

donationer. På samme måde er mange udgifter 

til jubilæet afholdt især ved donationer fra 

Johnny og Ulla. 

     Nordkoreaindsamlingens årsregnskab for 

kalenderåret 2017 blev også uddelt og 

gennemgået. 

     Begge regnskaber blev enstemmigt 

godkendt. 

4. Fremtidigt virke: 
Et forslag til fremtidigt virke i 2019 blev 

fremlagt af bestyrelsen. Flere efterlyste flere 

og fornyede aktiviteter. Ligeledes blev en 

fornyelse af hjemmesiden og Facebook bragt 

på bane. Luis syntes at vi skal en have en åben 

og en lukket adgang til Facebook. Da K-

Festivalen og MiniFredsFestivalen sikkert 

ikke blev afholdt i år 2019 kan Facebook blive 

vigtig? 

     Udgivelse af en QA-bog eller bare et hæfte 

blev også anbefalet af flere deltagere for at 

aflive fordomme. 

     Forslaget til fremtidigt virke blev vedtaget 

med diverse ændringer, som bestyrelsen vil 

renskrive og lægge ud på hjemmesiden. 

5. Indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelse: 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Anders 

Kristensen, Ulla Nørgaard Pedersen, Michael 

Dam, Morten Dam, Johnny Mortensen, Ulrich 

Larsen, Henning Jakobsen, Lena Bang og Jan 

Wørmer. Joan Korsgaard havde ønsket at 

træde ud af bestyrelsen på grund af svigtende 

helbred. Der blev udtrykt stor tak til Joan for 

over 25 års trofast arbejde i bestyrelsen.  

7. Valg af en revisor og revisorsuppleant: 

Per Eriksen blev genvalgt som revisor og 

Jacob Pless-Schmidt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt:  
Mickael oplæst forslag til en udtalelse fra 

generalforsamlingen. Efter en debat blev den 

vedtaget med få ændringer. Udtalelsen bliver 

udsendt til pressen og sættes på hjemmesiden. 

     Dirigenten sluttede generalforsamlingen og 

takkede for god ro og orden.  

      

Efter generalforsamlingen viste Johnny en 

kort film og billeder fra Venskabsforeningens 

50-års jubilæum i oktober 2018. 

STØT 

NORDKOREAINDSAMLINGEN 

 
Humanitær bistand til Unha-ri landbrugskooperativ 

 

GIRO 5 25 22 45 

NORDKOREAINDSAMLINGEN 
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea 

C/O A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2tv., 

2200 København N. 
 

ELLER VIA NETBANK 

 

DANSKE BANK 

REG. NR. 1551 

KONTO 00 05 25 22 45 
 

STØTTEN GÅR UBESKÅRET TIL  

HUMANITÆR BISTAND TIL 

BEFOLKNINGEN I DDF KOREA 
 

Girokort kan også fås tilsendt: dk-korea@inform.dk 

 

 

 
Medlemmer af Venskabsforeningens delegation 

ses her med lederen af Unha-ri Koreansk-Dansk 

Venskabs Ko-operativfarm efter aflevering af 

humanitær donation i september 2018. Bl.a. 

dieselolie og traktordæk og bærbare pc’ere til 

landbrugskooperativet og legetøj, sportsudstyr og 

madvarer til Unha-ri’s børnehave. 
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MASSER AF NYHEDER FRA KOREA  

www.kcna.kp 

 

 
RØD 1. MAJ 2019 

FÆLLEDPARKEN KL. 13.00-17.30 
TALERE FRA: Almen Modstand, Kommunistisk 

Parti, Byggefagenes Samvirke, Folkebevægelsen 

mod EU og Dagbladet Arbejderen. 

MUSIK: Sorte Fugle, One More Than 12 og Nexø. 

Arrangør: KOMMUNISTISK PARTI  
 

BESØG VENSKABSFORENINGENS 

BOD HOS RØD 1. MAJ I 

FÆLLEDPARKEN I KØBENHAVN  

1. MAJ 2019 KL. 13:00-17:00 

 

 
GOD 1. MAJ 

STØT DEN SOCIALISTISKE 

OPBYGNING I KOREA! 
 

STØT NORD-SYD AFTALERNE OM 

VARIG FRED, FORSONING, 

SAMARBEJDE, NATIONAL 

SELVBESTEMMELSE OG FÆLLES 

FREMGANG I KOREA! 
 

STØT KOREAS UAFHÆNGIGE OG 

FREDELIGE GENFORENING! 
 

STØT TOTAL ATOMAFRUSTNING 

PÅ DEN KOREANSKE HALVØ! 
 

USA UD AF KOREA! 
 

STYRK DEN INTERNATIONALE 

SOLIDARITET! 

 
VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK-DEN DEMOKRTISKE FOLKEREPUBLIK 

KOREA 

WWW.DK-KOREA.DK               DK-KOREA@INFORM.DK 

 

KOREA IS ONE 

 

조선은 하나다 
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