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Udtalelse: 

 

TILLYKKE MED 75-ÅRSDAGEN FOR KOREAS BEFRIELSE 
 

I dag den 15. august for 75 år siden i 1945 indtraf en stor begivenhed for det koreanske folk. Korea blev 

befriet efter 40 års brutal japanske besættelse. Mange års befrielseskamp havde båret frugt. 

Korea blev i 1905 tvunget ind under japansk overherredømme og i 1910 med militærmagt annekteret som en 

koloni i det japanske rige. Herefter fulgte mange års brutal kolonialistisk udplyndring af Koreas 

råstofrigdomme og udbytning af det koreanske folk. Undertrykkelsen var barbarisk. Koreansk sprog, kultur 

og navne blev forbudt og erstattet af japansk sprog, kultur og navne. Over 2 millioner koreanere blev med 

store ofre deporteret til Japan som slavearbejdskraft i den voksende japanske krigsindustri. En krigsindustri 

og oprustning, der var brug for som led i Japans erobringskrige i andre dele af Asien, og mere end 200.000 

unge koreanske kvinder blev tvangsbortført som sexslaver, der skulle følge og ”betjene” de japanske 

soldater i deres fremstormende erobringskrige på vejen til at skabe et japansk ”Solens Imperium” i Asien.     

 

En så brutal kolonialisering og undertrykkelse affødte naturligvis stor folkelig modstand i Korea. I 1919 

udbrød et stort folkeligt oprør imod den japanske besættelsesmagt med deltagelse af over 2 millioner 

koreanere landet over. En folkelig oprejsning, der dog brutalt blev slået ned af japanerne. Senere kom 

general Kim Il Sung – DDF Koreas senere grundlægger og præsident - som leder af den Anti-japanske 

revolutionære guerilla hær til med sin guerillahær at spille en afgørende rolle i den anti-japanske 

modstandskamp. Det skete fra baser i skovene i det nordligste Korea og Manchuriet. En modstandskamp der 

fandt sted i samarbejde med illegale folkekomiteer over hele Korea og med støtte og samarbejde med 

revolutionære kræfter i Koreas nabolande.  

 

Selvom denne modstandskamp endte med en storslået sejr efter 40 grusomme år var året 1945 samtidig et 

sorgens år. Glæden over befrielsen og sejren over de japanske imperialister endte samtidig med en kunstig 

deling af Korea foranlediget af især den imperialistiske supermagt USA. Det skete helt hen over hovedet på 

det koreanske folk, endskønt det var ofrene, og det var deres land og fremtid, det vedgik. USA-

imperialismen ønskede for enhver pris at udvide deres domæne i Asien. De koreanske folkekomiteer, der 

havde levet i illegalitet i modstanden mod japanerne blev forbudt af den nye besættelsesmagt USA i 

Sydkorea. Det skete, da de ikke længere skulle leve ”under jorden”, men forsøgte i samarbejde med 

folkekomiteerne og folkelige anti-japanske modstandskræfter i det nordlige Korea at oprette et frit, 

demokratisk og uafhængigt Folkerepublikken Korea. 

 

USA indførte i stedet et fascistisk militærdiktatur i Sydkorea og har i årene siden massivt oprustet i 

Sydkorea med de mest avancerede masseødelæggelsesvåben, gigantiske krigsøvelser, blokade og sanktioner 

vendt imod Den Demokratiske Folkerepublik Korea i den nordlige halvdel af Korea, der i dag har Kim Jong 

Un som øverste leder og formand for Koreas Arbejderparti. 

 

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea lykønsker det koreanske folk med 

befrielsesdagen. Vi udtrykker samtidig vor stærkeste støtte til det koreanske folks bestræbelser for igen at 

blive genforenet efter 75 års adskillelse – genforenet fredeligt og uden fremmed indblanding. Korea skal 

være et fredens Korea helt uden atomvåben og udenlandsk militær tilstedeværelse og trusler. Et land og et 

folk præget af forsoning, samarbejde og fælles fremgang, og som alene afgør sin egen fremtid. 

 

Med venlig hilsen 

Anders Kristensen 
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