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10. oktober 1975 fejrer KOREAS ARBEJDER
PARTI sin 30 års grundlæggelsesdag. p

I denne korte periode er det lykkedesat op-
› bygge et udviklet socialistisk samfund i Den

Demokratiske FolkerepublikKorea.

Det var ikke en let opgave, Koreas kommunis-
ter stod over for den 15. august 1945. Landet

i

var blevet befriet fra 35 års jernhårdja ansk
'

›

besættelse. Der var kun en beskeden m ustri,
'

og
den var opbygget til at skaffe råmaterialer

tl den ja anske krigsmaskine. Landbruget var

meget ti agestående og feudalt - domineret
af godsejervælde. -

i

“

Og selv om Korea var blevet befriet, var

landet delt i to dele: Nord og Syd for den 38.
breddegrad. Skønt modstandsbevægelsen

- umiddelbart efter befrielsen havde oprettet
folkekomiteer, der reelt havde overtaget mag-
ten, stod det klart, at USA i Syd ikke ville

”
overlade s. retaf det befriede land til denko
reanske b olkning.

*

På denne baggrund dannedes Nordkoreas,
Kommunistiske Parti den.10. oktober 1945,
og dette parti var hovedkraften i dannelsen af i

Nordkoreas Provisoriske Folkekomite, der

under ledelse af lederen af den Antijapanske
Guerilla Hær Kim Il Sung gennemførte de-

. mokratiske reformer i Nord, herunder jord-
reformen i marts 1946.

I 1946 blev partiet sluttet sammen med det

Nye Demokratiske Parti til: Nordkoreas Ar-

_

bejder Parti. A

“

Efter at USA i Sydhavde indsat Syngmann
i Rhees høljrediktatur,blev dette parti i 1949

sammens uttet med SydkoreasArbejder Parti
til KOREAS ARBEJDER,PARTI.

i
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Deter ikke formåletmed denne kortegintro-
' -duktion at beskrive Koreas ArbejderiPartis
,eçbet dning for udviklingen i Den Demokratiske
,FolkerepublikKorea.: -

_

' “

-

l

To ting skal dogefremhæves: KAP har alt1
“ lagt vægt på, at Koreas' problemermå løses af -

koreanerne selv ved egne kræfter og på
grundlag af egen erfaring (juche princippet).
Derfor har DDF Korea og KAP aldrlg ladetsig

dirigere af andre lande .eller andre partier,
Samtidig har KAP ført en konsekvent kamp

mod imperialismenog for Koreas uafhængige
Åogfredelige genforening.

'

Jucuel
i

i Det grundlæggendeprincipfor lDDFKoreas og

i

. Koreas ArbejderPartis politik såvel indenrigs
som udenrigs har været oger Jude-princippet.
juche (udtales tju-tze) er et koreansk udtryk.

- Det kan oversættes med »at byggepå egen kraft
og egen erfaringer.Det blev allerede under den
antijapanske guerillakamp fremhævet af Kim
Il Sung.

'

.
.

Kim Il Sung har' senest forklaret juche-prin-
i

cippet således:
g

_ rg/ucheer kendt i verden som et udtrykfor den ide', s

at revolutionens og' apbygningensmestre er jfolketsi

masser, 0g de er ogsåden ledendekrami revolutianen
og opbygningen-

. ,

Revolutionen kan hverken eksportereseller importe-
› Åres, og den kan ikke gennemføresaf andrefolk på' ens

vegne/Revolutionensrherrei deenkelte lande er lan-
denes egen bqfrlkning.Derfor ma' de enkelte landes ,

egen befblkningselv løse alle de problemer,deropsteir
'

i den revolutionære kamp og i 0pbygningsfasen_ved.i

'

egne krajier udfra et uafhængigtog kreativt stand-
i

punkt, 0g meden herres holdningoverfor 'revolutio-
nen i deres eget land.« i i

x

i

Nu er dette begreb ikke ukendt i den socia-
listiske ideologi, og Kim Il Sung har daogså'
'selv understreget: »Deter ikke os, ,der har hindet
på den :Enhver marxist-leninisthar denne

jeg harliiudelukkendeglagtsærlig ejtertrykpå' denne
idet« ;



i '_bejde for at udvikle det politiske, økonomiske,

itoneAroneutmesn
Venskabsforeningen blevfogprettet i 1968 og
har følgende formål: Udbredelse af kendskar

i

bet til Den "Demokratiske Folkerepublik Ko-

rea. Udbredelse af kendskabet til«Koreas Ar-

bejder Partis politiske synspunkter. Fremme

solidariteten med det undertrykte og kæm-
pende folk i Sydkorea. Støtte det koreanske
folks kamp for Koreasi genforening. Samt ar-

videnskabeligeog kulturelle samarbejde mel-
lem Danmark og DDF Korea.

'

Dette formål søges fremmet gennem en langi

.række aktiviteter. Således har Venskabsfor-

l

eningen udgivet flere bøger på dansk, 'ligesom
den udgiver. bladet Chollima Korea. Gennem

politiske initiativer forsøger foreningen at øve

indflydelse på den politiske holdning til Ko-

reaspørgsmålet.
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MØDER
Under KOREAUGEN afholdes følgende mø- z

der:

Mandag d. 6. Oktober Kl. 20

JUCHE-IDEEN
v/ ELLEN BRUN

Onsdag d. 8. Oktober Kl. 26
r

KOREAS ARBEJDER PARTIS HISTORIE

V/ LENE GRØNFELDT

Fredag d. 10. Oktober Kl. 20

DANMARK oc KOREA

GERT PETERSEN MF

SVEND AUKEN MF

IB NØRLUND MF

ERIK SIGSGAARD MF

KATE FLERON _

CHOI »HONG IL, DDF KOREAS CHARGE

D'AFFAIRES

LYSBILLEDFOREDRÅG
Desuden afholdes følgende foredrag med far-

velysbilleder:

Tirsdag d. 7. Oktober Kl. 15
KOREAS LANDBRUG

Torsdag d. g. Oktober Kl. 15
INDUSTRIENS 0G BYERNES UDVIKLING



UDSTILLING

I Grundtvigshus, Studiestræde 18 i Køben-
havn, er opstillet en stor fotoudstilling, der vi-

ser udviklingen i Den Demokratiske Folkere-

publik Korea med særligt henblik på de aktu-
elle forhold; \

Foruden den almindelige fotoudstilling vises

en særli KVINDEUDSTILLING om den ko-

reanske vindes situation og problemer.
Herudover er udstillet:

nøesn

GRÅMMOFON PLADE!!
B

.

Fl LMPLÅKATER

PLÅKÅTER

FRIMÆRKER

KunsTHANnvÆIrK

FILM”

Under KOREAUGEN vises en række korean-

ske spille- og'dokumentarfilm (alle i 35 mm).

Der vises følgende spillefilm:

Tirsdag d. 7. Oktober Kl. 20

JERNBANEFOLKENE'
Spændendespillefilm om nogle jernbanear-
bejderes indsats under Koreakrigen.

Torsdag d. 9. Oktober Kl. 20

'BLOMSTERPICEN'
'

Spillefilm i farver, halvdokumentarisk skil-

dring af forholdene under den japanskebe-
i sættelse.

_

Herudover vises på to eftermiddage følgende
kortere dokumentarfilm: -

Onsdagd. 8. Oktober Kl. 15
'PYONGYANG' 8c 'BØRNEHAVER'

Fredag d. 10. Oktober Kl. 15
'PYONGYANC' 80 'BØRNEHAVER'
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