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MEDLEMS-NYHEDSBREV AUGUST 2020
Til Venskabsforeningens medlemmer:
Gode kammerat!
Vi håber alle har haft en god sommer indtil nu - trods Coronaen.
På grund af Coronakrisen er det desværre nu længe siden, at vi har afholdt aktiviteter, hvor vi kunne møde
medlemmerne af Venskabsforeningen. Det har heller ikke gjort det lettere at afholde aktiviteter, når Danske
Bank som led i USA sanktionspolitik overfor DDF Korea har indefrosset og lukket vores bankkonto. Men
måske har du bemærket, at foreningen i juni i anledning af Korea-solidaritetsmåneden og i august i
anledning af 75-året for Koreas befrielse har udsendt presseudtalelser. Vores Facebook-side opdateres ca. en
gang ugentligt, og vi har også været i Radio Laud og Radio4. Så helt stille har foreningen ikke ligget i den
seneste tid.
Medlemsmøde:
Snart står vi overfor at skulle fejre Koreas Arbejderpartis 75-års jubilæum, som er den 10. oktober. Vi havde
planlagt at sende medlemsdelegation til Korea for at deltage i fejringsarrangementer der, men det lader sig
ikke gøre på grund af Coronapandemien. I DDF Korea er der for tiden grundet Coronaen indført meget
strenge indrejserestriktioner som umuliggør vort besøg i år.
Men Koreas Arbejderpartis runde dag skal naturligvis fejres i Venskabsforeningen. Det gør vi på et:

MEDLEMSMØDE
I ANLEDNING AF KOREAS ARBEJDERPARTI’S 75-ÅRSDAG
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 15.00
i Nordvest Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV.
-

Program:
Velkomst og kort orientering om situationen i Korea og Koreas Arbejderparti.
Eventuelle spørgsmål og debat.
Visning af koreansk dokumentarfilm om Koreas Arbejderparti samt nogle små korte nye film om
hverdagen i DDF Korea.
Kammeratligt samvær.
Der serveres kaffe/te og kage. Øl, vin og sodavand kan købes til rimelige priser. Alle interesserede er
velkomne. Vi håber alle tilstede vil være behjælpelige med at overholde Corona-afstandskrav og at
vaske hænder eller spritte af.
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Endelig ny bank og foreningskonto:
Venskabsforeningen har nu endelig efter to måneders indefrysning og nedlukning af vores tidligere
bankkonto fået en ny bank og en foreningskonto. Vi har fået konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5322
konto 00 00 25 23 99. Så nu har du igen mulighed for at indbetale dit medlemskontingent, støttebidrag m.v.
til foreningen. Vi skal have møde med Arbejdernes Landsbank om få dage om overførsel af vore indefrosne
midler fra Danske Bank samt om oprettelse af en egentlig indsamlingskonto til Koreaindsamlingen udover
ovennævnte foreningskonto og andre praktiske spørgsmål. Du vil som medlem blive orienteret herom. Du
kan allerede nu indbetale medlemskontingent for 2. halvår 2020 på 150 kr. og støttebidrag til
Venskabsforeningen på den nye konto. Hvis du er i tvivl om, hvor meget du skylder i kontingent vil der med
næste medlemsbrev blive udsendt indbetalingskort, hvor det vil fremgå for hvert medlem. Men du er også
velkommen til at maile eller ringe til foreningen med sådanne spørgsmål.

USA’s Office of Foreign Assets Control, der har presset Danske Bank til at droppe Venskabsforeningen som kunde.

Som du måske allerede ved via den skrivelse vi udsendte til medlemmerne den 4. juli 2020 har bankskiftet
baggrund i USA’s forsøg på at gøre deres massive sanktioner og blokade imod DDF Korea så fintmasket
som muligt. Således søges ikke kun DDF Korea ramt af USA’s sanktionspolitik – og for den sags skyld også
EU’s og FN’s – men også venner af DDF Korea som Venskabsforeningen. Det samme er sket for en række
andre venskabsforeninger med DDF Korea verden over. Følgelig har Danske Bank rettet ind efter pres fra
Office of Foreign Assets Control, der står for kontrol af overholdelse og opstramninger af USA’s sanktionsog blokadepolitik. Vores forenings- og indsamlingskonti blev den 24. juni helt uden varsel lukket og
indestående blev indefrosset. Og først nu efter ca. 2 måneder med besværlig kommunikation med Danske
Bank og en lang ansøgningsprocedure er det lykkedes os, at få en ny bank og bankkonto.

Fra protestdemonstration i Seoul imod udvidelse af USA’s sanktioner imod DDF Korea.

Korea Bulletin:
Vi arbejder fortsat på udgivelse af næste nummer af Korea Bulletin. Vi kan grundet manglende ressourcer til
skrivearbejde ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det udkommer. Men det har en høj prioritet i vort
arbejde. Husk du også at følge foreningen på Facebook: Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea.
Generalforsamling:
Venskabsforeningens ordinære generalforsamling er i år sat til lørdag den 28. november 2020 kl. 14.00 i
NV Bogcafe, Frederikssundsvej 64, København NV. Du vil i midten af oktober modtage en indkaldelse med
dagsorden. Men notér gerne dagen allerede nu.
Det var alt for denne gang.

Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen
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