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MEDLEMSBREV JANAUR 2021
Til Venskabsforeningens medlemmer:
Gode kammerat!
Først og fremmest ønskes du et godt nytår 2021. Det er nu igen tid til at udsende et medlemsbrev
med nyt fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

NYT FRA VENSKABSFORENINGEN:
2020 har været et hårdt år for foreningen. Coronapandemien og forsamlingsrestriktioner har
forhindret os at afholde mange af de sædvanlige aktiviteter såsom medlemsmøder, deltagelse i 1.
maj i Fælledparken og andre festival og den årlige medlemsrejse til DDF Korea. Derudover har vi
haft lukningen af vore bankkonti i Danske Bank, der først nu er blevet afløst af en ny bankkonto,
tvangslukningen af vor humanitære indsamling, ”Muldvarp”-sagen, formandens sygdom og
manglende ressourcer til at producere Korea Bulletin. Men 2020 har også været året med gode
nyheder for vor forening. Vi har i 2020 fået etableret en velfungerende Facebook-side og en
forbedret hjemmeside takket være vort nye bestyrelsesmedlem Nikolai og også en YouTube-side.
Alle aktiviteter der har givet foreningen et tiltrængt løft.
Som en anden god nyhed kan vi oplyse, at vi i kølvandet på den såkaldte ”dokumentar”
”Muldvarpen” har fået 11 nye medlemmer af Venskabsforeningen. Det til trods for, at formålet med
”Muldvarpen” har været hadefuldt at stille både DDF Korea og vor forening i et negativt forfalsket
lys til skade for vort seriøse venskabs- og solidaritetsarbejde for det koreanske folks sag.
Vi har også afholdt en vellykket generalforsamling i november 2020, hvor en bestyrelse med hele
tre nye medlemmer blev valgt og en plan for fremtidigt virke i 2021 blev vedtaget. Bestyrelsen har
på baggrund heraf udarbejdet et årshjul for aktiviteter i 2021, men som det desværre er uvist, om vi
kan gennemføre på alle punkter. Årsplanen indeholder nemlig flere aktiviteter, der kræver fysisk
forsamling med medlemsmøder og deltagelse i 1. maj og lignende, som vi endnu ikke ved om er
muligt på grund af uvished om udviklingen Covid-19 og nu også B117-virus smitten. Bestyrelsen
vil i denne situation bestræbe sig på i større grad at holde kontakt til medlemmerne på anden måde
end ved fysisk forsamling.

NYT FRA KOREA:
Som allerede berettet på generalforsamlingen har 2020 har også været et hårdt år i DDF Korea som
følge af strenge restriktioner og ind- og udrejseforbud til forebyggelse af udbredelse af Covid-19
smitte. Til gengæld ser anstrengelserne ud til at være lykkes, idet der officielt endnu ikke findes
Covid-19 smittede i DDF Korea. Dertil kommer uhørt omfattende sanktioner, der stort set
forhindrer al økonomisk samhandel og samarbejde med DDF Korea. USA og EU står i spidsen for
disse meget hårde sanktioner. Men heldigvis er imperialistiske sanktioner og blokader ikke noget
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Billeder fra Koreas Arbejderpartis 8. kongres 5.-12. januar 2021 i Pyongyang med cirka 5000 delegerede og 2000
observatører og gæster.

nyt for DDF Korea. Man har i DDF Korea således stor erfaring i at være selvhjulpen og
selvforsynende, hvilket beretninger på den netop afholdte 8. kongres i Koreas Arbejderparti også
vidner om.
I tiden 5.- 12. januar 2021 blev Koreas Arbejderpartis 8. kongres afholdt i Pyongyang. Kongressen
har derfor her i januar været en meget vigtig aktuel sag for partiets medlemmer og befolkningen i
DDF Korea.
Kongressen blev indkaldt som en arbejds- og kampkongres med et rekordstort antal delegerede og
observatører/gæster.
Som nogle væsentlige konklusioner fra Koreas Arbejderpartis 8. kongres kan nævnes følgende:
- Målene for den økonomiske 5-årsplan vedtaget på 7. kongres i 2016 blev ikke nået på flere
punkter. Årsagen hertil har hovedsageligt været de hårde sanktioner og blokade og andre
udefrakommende vanskeligheder, men også grundet mangelfuld ledelse og økonomisk
styring i visse sektorer.
- En ny økonomisk 5-årsplan blev vedtaget byggende på socialistiske økonomiske principper
med fokus på løsning af ovenstående vanskeligheder og med større vægt på plan-, folke-,
teknologi og videnskabsbaseret selvforsyning, selvhjulpenhed og uafhængighed.
- Den nationale økonomi skal fortsat og med større styrke baseres på statsstyring og planer, og
den nuværende begrænsede markedsøkonomi skal udsættes for større statslig kontrol og
styring.
- USA er fortsat DDF Koreas største fjende, der truer og søger at hindre republikkens
udvikling og undertvinge det. Det uanset navnet på USA’s præsident. Man skal ikke gøre sig
falske illusioner om imperialismen, erklærede generalsekretær Kim Jong Un i
centralkomiteens beretning på kongressen.
- Forholdet til Sydkorea og genforeningen af landet er tilbage til tiden før Panmunjomerklæringen i 2018. Årsagen hertil er Sydkoreas underdanighed overfor USA ved at
opretholde USA’s sanktions- og blokadepolitik, ved myndighedernes deltagelse i anti-DDF
Korea smædekampagner, ved oprustning med avancerede missiler fra USA og ved fortsat
deltagelse i store fælles USA-ledede krigsøvelser vendt imod DDF Korea. Kongressen
konkluderede, at udsigterne til forbedring af Nord-Syd forholdet er usikre, men at aktive
foranstaltninger skal gøres for at søge at ændre den nuværende situatuion.
- Det specielle forhold DDF Korea-Kina skal fortsat udvikles i den fælles kamp med
socialismen som kerne. Det historiske og lovende samarbejde og alliancer med lande som
Rusland, Cuba og Vietnam skal fortsat styrkes i væsentlig grad.
- DDF Korea skal fortsat udvikle sit afskrækkende forsvar – herunder atomforsvar – så enhver
militær trussel fra imperialismen kan modstås effektivt.
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Kim Jong Un blev genvalgt som leder af Koreas Arbejderparti – nu ikke længere som
formand, men som generalsekretær som sin forgænger. Der var også valg politbureau og
centralkomite og andre organer i partiet uden større udskiftninger.

I et kommende nummer af Korea Bulletin bringer vi artikler, der uddyber ovenstående. Du kan også
finde kongressens dokumenter i nedenstående link til Koreas Arbejderpartis dagblad Rodong
Sinmun og DDF Koreas centrale nyhedsbureau KCNA:
http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2021-01-10-0004
http://rodong.rep.kp/en/

http://www.kcna.kp

MEDLEMSKONTINGENT:
Efter megen besvær igennem mere end seks måneder er det endelig lykkedes for
Venskabsforeningen at finde en ny bank og få en ny forenings-bankkonto. Det bliver hos Sydbank.
Foreningens nye konto er: Reg.nr. 7045 konto 00 01 50 51 53. Vort beskedne, men stadig
indefrosne, indestående i Danske Bank har den nye bank begæret overført. Men den slags tager lang
tid. Så foreningen står med en tom bankkonto, og har oveni købet måttet låne af
bestyrelsesmedlemmer til afholdelse af nødvendige udgifter til leje af mødelokale, papir og porto
samt oprettelsesgebyr hos Sydbank og lignende.
Derfor er det meget vigtigt, at du betaler dit medlemskontingent hurtigst muligt.
Medlemskontingentet udgør 150 kr. halvårligt. Da foreningen i ca. 6 måneder ikke har haft en
bankkonto til indbetaling af kontingent, har de fleste medlemmer naturligvis ikke betalt
medlemskontingent for 2. halvår 2020. Derfor skal de betale 300 kr. dækkende både 2. halvår 2020
og 1. halvår 2021. Og de, der er lige med, skal kun betale for 1. halvår 2021 = 150 kr. Husk du er
også meget velkommen til at yde et ekstra bidrag – stort eller lille – der er stort brug for det til
afholdelse af udgifter til foreningens kommende aktiviteter. Hvis du er i tvivl, hvad du skal betale i
kontingent, så er du meget velkommen til at sende en e-mail eller at ringe til foreningen. Så vil du få
det oplyst.
Hvis du foretrækker at betale med MobilePay, så kan du stadig gøre det på nummer 23 69 07 80.
Uanset om du bruger netbank eller MobilePay, så husk at skrive navn og kontingent og/eller
støttebidrag på betalingsoverførslen.
Vi har afskaffet brugen af girokort, da kun 5-6 medlemmer bruger denne betalingsform. Udgiften til
trykning af nye indbetalingskort og bankens gebyr for foreningens brug af denne betalingsform er
for stor til, at det giver mening at have denne udgift. De 5-6 medlemmer, der ikke har computer og
mulighed for at betale via netbank, kan fortsat gå til deres egen bank og bede banken overføre
medlemskontingent m.v. til ovenstående foreningskonto. Kontakt foreningen hvis dette giver dig
problemer.

TIL SIDST:
Du finder januar-nummeret 2021 af Korea Today vedhæftet dette medlemsbrev.
Flere medlemmer har oplyst os, at e-mail fra Venskabsforeningen desværre automatisk havner i
deres spam-mail bakken / uønsket e-mail bakken. Husk derfor at tjekke, om der ligger e-mail fra
Venskabsforeningen i denne bakke.
Husk også at oplyse os om eventuel ændring af din e-mail adresse eller postadresse, hvis du flytter.
Det var alt for denne gang.
Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen
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