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A. Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamlingen i november 1971 konstituerede bestyrelsen sig  således:

Christen Amby, formand

Christian Kirkeby, næstformand

Torsten Dinesen, sekretær

Hanne Bjerrum, redaktør a f Chollima

Finn Barnow, redaktør af Chollima

Niels Finn Christiansen

Anders Kristensen

Tove Bjerrum

Kontorposten har været overladt t i l  kontorets leder, der har været Hanne Bjerrum, 

derefter Tove Bjerrum og nu er Karin Lyngby. I september 1972 indtrådte Erik 

Jørgensen i  bestyrelsen ud fra  ønsket om at styrke bestyrelsen politisk  og ar

bejdsmæssigt. Erik Jørgensen er ledende i DSU København og har aktivt støttet 

foreningen' de sidste år. Bestyrelsen har haft et fast månedligt bestyrelsesmøde 

og har herudover holdt møde når det har været påkrævet.

B. Grundlaget for foreningens arbejde i året.

Sidste generalforsamling var velbesøgt >og diskussionen viste enighed om den hid

t i l  førte lin ie . Når dertil kommer at de fleste bestyrelsesmedlemmer var genvalg

te og kontoret efterhånden var kommet t i l  at fungere godt, var der et godt orga

nisatorisk udgangspunkt for det kommende arbejde.

Den politiske baggrund for vor forenings arbejde kan kort opridses således:

Gennem de sidste år har DDF Korea udvidet sine internationale forbindelser be

tydeligt og oprettet diplomatiske forbindelser med en lang række lande ( i  dag . 

Der ér samtidigt sket en styrkelbe a f økonomien i  selve landetj hvor man hU er godt 
i  gang med gennemførelsen a f 6-årsplanen. • i

Denne plan, dekeåkal geMemfØrad i  årene 1971-1976 har som bekendt følgende mål; 

at ophæve forskellen mellem arbejdet i byen og på landet 

at ophæve forskellen på tungt og let arbejde og 

at lette kvindernes arbejde i  hjemmet.



I 1972 har man lagt vægt på at udbygge maskinindustrien,idet det er basis for 

udvidelse af forbrugsvareindustrien og automatisering af andre industrigrene.

I 1973 v i l  vægten blive lagt på yderligere mekanisering og automatisering, samt 

uddannelse af kadrerne t i l  den højere teknik.

Samtidigt har situationen i Sydkorea udviklet sig t i l  ugunst for magthaveren 

præsident Pak jung Hi.Der har været politisk  og økonomisk uro, og der blev derfor 

i december erklæret undtagelsestilstand, der nu er afløst a f præsidentens regu

lære magtovertagelse med opløsning af parlamentet og suspension af forfatningen. 

Samtidigt har Nixons og Tanakas besøg i Peking vakt stor nervøsitet i  Seoul, 

da USA og Japan er dets vigtigste støtter.

Det sydkoreanske styre har derfor måtte opgive sine hidtidige hårdnakkede a f

visninger af forhandlinger med myndighederne i Nord, der har s t i l le t  en række 

forslag om fredelig genforening og etablering af kontakt mellem delte familier 

i de to landsdele.

På denne baggrund enedes repræsentanter for Nordkorea cg Sydkorea d b. ju li  

om en fælleserklæring, der fastslår principperne for en fredelig genforening. 

Disse principper var tid ligere gentagne gange foreslået a f ministerpræsident 

Kim I I  Sung.

Om den øvrige baggrund og udvikling i  Nord-Syd kontakterne henvises t i l  Cholli- 

ma nr. 6- 7 .

Herhjemme betød Danmarks anerkendelse af Den Demokratiske Republik Vietnam 

og beslutningen om, når tid  kommer, at anerkende DDR, at spørgsmålet om anerken

delse af DDFKorea yderligere blev aktualiseret.Dette spørgsmål hænger imidler

tid  nøje sammen med FNs behandling a f Koreaspørgsmålet.

Den store internationale aktivitet i  Østasien samt Nord-Syd forhandlingerne 

har medført stærkt forøget omtale af Korea i  dagspressen. Bidragende t i l  denne 

interesse har desuden været venskabsforeningens aktiviteter.

På denne baggrund har venskabsforeningens aktiviteter i det forløbne år været 

koncentreret om 2 emner: anerkendelsesspørgsmålet og oplysninger om den soci
alistiske opbygning i  Korea.

Da DDFKorea endnu ikke er anerkendt og ikke har åbnet s it  Informationskontor her 

i  København, har foreningen endvidere set det som sin opgave, at repræsentere 

DDFKorea her i landet og forsøge at varetage dets interesser på bedste måde.

C.FORENINGENS AKTIVITETER I ÅRETS LØB.

1 . Ane j -Ij. <-nde! sesspørgsmålet.

Som anført foran hai auc 1 kti( ; n s 14 uu ai' foreningens hovedaktivi
teter i året løb, og også præget de øvrige aktiviteter.

Da anerkende!sesspøigsma.lch e n d v id e re  lia n ger  n ø je  rmirirnen med Koreaspørgsmålet
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i  FN, har vi ikke kunnet kræve anerkendelse af DDFKorea og argumenteret herfor 

uden at oplyse om baggrunden for at problemet b liver kædet sammen med FNs 

holdning.Vi har derfor udarbejdet meget oplysningsmateriale om baggrunden for 

FNs behandling a f Koreaspørgsmålet.

Af direkte in itiativer kan her nævnes følgende:

Den 3o. januar havde b repræsentanter for foreningen foretræde for udenrigsminister 

K B Andersen om anerkendelsesspørgsmålet.Foreningen redegjorde for s it krav 

om dansk anerkendelse af DDFKorea og for sine synspunkter om D amarks holdning 

t i l  Koreaspørgsmålets behandling i  FN.Udenrigsministeren indrømmede,at der var 

en udvikling igang i  KOrea,der blev fulgt med interesse,og man v ille  lade vore 

oplysninger og synspunkter indgå i  overvejelserne.Problemet måtte dog først løses 

i  FN inden Danmark kan anerkende DDFKorea.
Vore synspunkter blev sk r ift lig  overrakt ministeren,da de var ret udførligt belyst. 

De er senere blevet duplikeret og sendt t i l  Folketingets medlemmer, sammen med 

Chollima. De er desuden sendt t i l  en række organisationer o .lign .

Besøget blev derefter fulgt op med en henvendelse t i l  en række kulturpersonlig

heder , fagforenings folk o.lign . med anmodning om støtte t i l  en henvendelse t i l  • 

regeringen med krav om anerkendelse af DDFKOREA.Opfordringen blev ledsaget af ma

teria le  om Korea.

Foreningen modtog i*l underskrifter på denne hen ven de Ise. Den blev d. l6 .juni over

rakt udenrigsminister K B Andersen.

Den blev samtidigt fordelt t i l  dagspressen, men fik kun meget begrænset omtale, 

Henvendelsen og underskriverne er omtalt i Chollima nr 6~J.
Derimod blev en henvendelse»foreningen den l6 . ju l i  sendte t i l  statsministeren om 

anerkendelseskravet i  anledning af Nord-Syd fælleserklæringen d. it.ju li. ,meget 

omtalt.
På denne henvendelse modtog foreningen et udførligt og efter omstændighederne ret 

posetivt svar fra udenrigsministeren.Dette er ligeledes optrykt i  Chollima. 

Herudover har foreningen bedt en række organisationer støtte kravet om anerkendel

se. enten ved at de direkte henvendte sig t i l  regeringen e lle r  ved at støtte 

venskabsforenings henvendelse.Svårene herpå har dog in d til nu været ret begrænset.

I såvel den sidste henvendelse, som i henvendelsen t i l  personerne har foreningen 

lagt stor vægt på så grundigt som muligt, at orientere om anerkendelseskravet og 

baggrunden for den nuværende situation, samt om udviklingen i Korea i erkendelse 

a f at de flestes kendskab t i l  Koreas udvikling er meget begrænset.Selv om der 

ikke er modtaget posetive reaktioner på a lle  henvendelser, har de den værdi, at 

vore oplysninger og synspunkter er blevet udbredt.

Udover disse henvendelser har foreningen ladet trykke en plakat med teksten: 

Anerkend Nordkorea.

Plakaten er fordelt i 3.000 eksemplarer»hvoraf mange er opsat rundt omkring.
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Gennem hele perioden har bestyrelsen forsøgt at udbygge sin kontakt med folke

tings medlemmer, der er e lle r  kan blive interesseret i Korea og som v i l  støtte os i 

anerkendelsesspørgsmålet.Der har herunder Aræret arbejdet på at danne en parla

mentarisk anerkendelseskomite.

Samtidig har der fra  anden side været in it ia tiv  for at skabe en kontaktkomite 

med Korea.

Disse bestræbelser er nu blevet samlet, og der er nu ved at blive dannet en komite 

t i l  samvirke mellem Danmark og DDPKorea.

Komiteen forventes at træde offentligt frem i  .løbet a f en måned.

I det nuværende oplæg er foreslået følgende formålsparagraf:
"Det er komiteens formål:

at virke for udbygningen af det po litiske,økonomiske og kulturelle sam
arbejde mellem Danmark og DDF Korea, 

at arbejde for, at Danmark diplomatisk anerkender DDF Korea, 

at støtte bestræbelserne for Koreas genforening efter de 3 principper i fæl

leserklæringen af 4.ju l i  mellem repræsentanter for Nordkorea og Sydkorea." 

T il formand er valgt Erik Andersen MF(S), og t i l  arbejsudvalget Svend Auken MF(S), 
Erik Stinus MF (Rad),Christen Amby og Alfred Jensen.

Komiteen v i l komme t i l  at bestå' a f folketingsmedlemmer og kendte folk uden for 

folketinget.Folketingsmedlemmerne v i l dog udgøre grundstammen i  komiteen.

Der synes på nuværende tidspunkt at være udsigt t i l  en meget stor og bred deltagelse 

i  komiteen.

Bestyrelsen har lagt megen vægt på at få dannet en sådan komite,idet den kan skake 

kontakt med og interesse i  bredere kredse end -vi h id til har haft kontakt t i l ,  lig e 

som den er et stærkt middel i anerkendelsesspørgsmålet.

Komiteen er altså ingen konkurrent t i l  venskabsforeningen.Tværtimod håber vi på 

et godt samarbejde»således som det allerede nu manifesterer sig med formandens del
tagelse i komiteens arbejdsudvalg.

Det er selvfø lgeligt at fremhæve, at komiteen har et betydeligt snævrere formål end 

venskabsforeningen, og at den derfor ikke overflødigør venskabsforeningen, tværtimod. 

Berettigelsen af en sådan bred komitees arbejde er efter vor mening kun tilstede , 

hvis venskabsforeningen forstærker sin aktivitet for solidaritet med Korea og ud

vider sit oplysningsarbejde om det socialistiske Korea og Koreas Arbejder Partis ... 
lin ie .

3. Bøgerjn._y._

I den forløbne periode er udgivet 2 bøger af Kim I I  Sung:
1. Beretning t i l  KAPs 5.kongres 197o.

2. Partiets ro lle .Tale  t i l  KAPs konference i  1966.

2 •
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Begge bøger g iver et godt indblik i  Koreas udvikling og KAPs lin ie .

Begge bøger har haft pæn efterspørgsel.

For tiden er to mindre bøger under produktion.De indeholder interwievs trykt i  

New York Times og en japansk avis.

Desuden har foreningen udgivet et kompendium om korea, udarbejdet a f en gruppe 

medlemmer på Kunstakademiets arkitektskole afd.B. Dette kompendium opfVlder et stort 

behov for oplysninger om Koreas h istorie  og opbygning.

Ellen Bruns pjece: Det nye Korea er nu udsolgt.

E fter at bøgerne har været omtalt gennem, bibliotekscentralen, er de nu rekvi

reret fra  næsten a lle  større b ib lioteker.

De er ligeledes sendt t i l  en række højskoler o .lign .

Foreningen har herudover duplikeret en del materiale, særligt om anerkendelses 

spørgsmålet og om FN og Koreaspørgsmålet. Endvidere blev der lavet et 8 siders 

hæfte om USAs krigsforbrydelser i  Korea i  anledning a f en koreansk delegations 

deltagelse i  Vietn amt rib m a le t , der afholdtes i  KB hallen i  oktober.

Endeligt har v i fået lavet særtryk a f en annonce i  Politiken samt a f en kronik 

a f Ellen Brun om udviklingen i  Sydkorea og Nordkorea i  samme blad.

Vort udvalg a f bøger på engelsk er udvidet b e tyd e lig t,ligesom v i fra  vor sven

ske broderorganisation får deres publikationer på udvekslingsbasis.

U.Chollima Korea.

Bladet er kommet med 5 nr i  perioden.De første 3 lagde vægt på omtalen a f den 

socia lis tiske opbygning.medens det sidste i  form af et dobbelt nr ud førligt omtalte 

Nord-Sydforhandlingerne og den aktuelle udvikling.

Redaktionen har lovet , at der i  næste periode v i l  komme 8 nr, som det er lovet. 

Bladene har vakt stor interesse.De fles te  nr er - på trods a f genoptryk -næsten 

udgået.

IiP l^sseom tal^o^ lign^

Foreningen har gentagne gange udsendt pressemeddelelser om udviklingen i  Korea og 

specielt om Nord-Sydforhandlingerne.De er dog kun blevet benyttet i  så l i l l e  omfang, 

at det ikke i  fremtiden kan betale s ig  at lave disse udelukkende for pressen.

Derimod er meddelelser om delegationers besøg normalt blevet omtalt.Det skyldes 

formentlig, at meddelelserne herom er blevet omdelt på redaktionerne om søndagen.

Det har desuden v is t s ig , at det kan betale s ig  at sende berig tige lser og kommenta

rer i  form a f læserbreve t i l  de enkelte avisers omtale a f begivenheder i  Korea. 

Sådanne v i l  derfor b live  fortsat og udbygget.Foreningen har abonnement på et avisud- 

klipdburea-' ' al omtale a f Korea.

6*Agitation

Foreningens v ig tigs te  agitation er publikationsvirksomheden,særligt Chollima Korea 

og bøgerne.
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Herudover er der nu trykt en særlig agitationsfo lder, med et brevkor- t i l  at bede 

om yderligere oplysninger,prøvenr. på Chollima e lle r  melde sig ind i  foreningen. 

Siden trykningen er der gennemsnitlig kommet 3 henvendelser dagligt fradenne 

fo lder .

Herudover er der foretaget agitation op t i l  møder og demonstrationen 25.juni, 

jv f .  nedenfor.

li§a5?ari!e:i

Foreningen har i  årets løb haft samarbejde med en lang række organisationer.

Det mest udbyggede samarbejde har været med Vietnamkomiteerne og Cubaforeningen. 

Sammen med sidstnævnte er afholdt 3 møder.

Venskabsforeningen har stø ttet fle r e  Vietnamdemonstrationer arrangeret a f V iet

namkomiteerne ,ligesom de har ydet aktiv støtte t i l  vor demonstration.

Ved Vietnamkomiteernes solidaritetsmøde d. 1Å.april deltog v i ,  og en a f deltagerne 

i  parlementarikerdelegationen ta lte  ligesom, der i  udsmykningen var taget hensyn 

t i l  koreanernes besøg.

Ved demonstrationen dagen e fte r  d. 15. april b lev vedtaget en so lidaritetsh ilsen  

t i l  den kæmpende sydkoreanske befolkning.

Derimod har foreningen afslået at deltage i  l.maj demonstrationer mod E f, e lle r  i  

andre anti EF arrangementer o .lign . ud fra  det synspunkt, at v i er en "Korea"- 

forening og en antiim perialistisk forening, men ikke deltaget i  arrangementer,der 

ikke direkte vedrører Korea.

g^Deltagelse i  møder.

Foreningen har s t i l l e t  foredragsholder t i l  rådighed t i l  en lang række møder på 

skoler,højskoler o . l ig n . ,ligesom v i har været med t i l  at arrangere møder i  forskel] 

lig e  byer,f.eks Odense,Århus m .fl.

Foreningen har købt en lysbilledefrem viser og har en stor samling farvelysb illeder 

fra  Fb'ea, som derfor kan fremvises hvor det ønskes.

9_.Egne_møaeri

Foreningens egen mødevirksomhed har været mere beskeden.

I  samarbejde med Cubaforeningen afholdtes 3 pænt besøgte møder om udviklingen 

på Cuba og i  Korea e fte r  revolutionen.Mødeformen gav god mulighed for at diskutere 

de problemer,der opstår ved opbygningen a f socialismen, og de resultater der er 

nået de to steder.

Herudover har foreningen i  efteråret holdt et orienteringsmøde om Nord-Syd forhand

lingerne.

I  anledning a f Kim I I  Sungs 6o års fødselsdeg afholdtes en velbesøgt reception 

den 15.april med deltagelse a f den koreanske parlamentarikerdelegation.

I  anledningen af delegationen fra  Koreas Freds kommite i  ju l i  afholdtes filmaften 

i  København og møde i  Roskilde.
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lo .Demonstration_cL _25^j

Som det er blevet tradition afholdt foreningen demonstration 25.jun i,årsdagen for 

Koreakrigens udbrud samt startdagen på den internationale solidaritetsmåned for .

USÅs ø jeb likkelige tilbagetrækning fra  Sydkorea.

I  år var demonstrationen udvidet t i l  at omfatte en march fra  Sydkoreas konsulat 

i  Kronprinsessegade t i l  USA ambassaden.

Selv om den 25.juni i  år fa ldt på en sommersøndag var der større deltagelse end 

t id lig e re .

Ved demonstrationen talte  Christen Amby,Ellen Brun,Erik Jørgensen fra DSU København 

og Susan Zangenberg fra komiteen:Americans in DCnmark against USimperialism.

Den sidstnævnte komite havde uddelt løbesedler på engelsk,som foreningen havde 

duplikeret.

Forud var uddelt 2.ooo plakater og 2o.ooo løbesedler.

Selv om deltagerantallet er begrænset i  disse demonstrationer, er de efter besty

relsens mening en god agitationsmulighed også inden selve demonstrationen -  samt 

en god måde for foreningen at vise flaget på -  bogstaveligt ta lt .

Hvert års demonstration b liver også udførligt omtalt i Korea, da Danmark er 

det eneste vestlige land,hvor der afholdes demonstration d. 25.juni hvert år.

11.Skandinavisk samarbejde.

Foreningen har indledt et snævert samarbejde med broderorganisationerne i  Norge 

og Sverige: Den norske solidaritetskomite med Korea og Svensk Koreansk Foreningen. 

Formanden har besøgt den svenske forening i  sommer, og den norske formand har været 

her.Desuden har to af vore bestyrelsesmedlemmer deltaget i et seminar i Stockholm 

om Japans indflydelse på Koreas udvikling.Vi har desuden udvekslet litteratu r med 

den svenske forening.

Vi tog i  sommer in it ia t iv  t i l  en fælles henvendelse t i l  de skandinaviske regeringer 

om anerkendelse ad DDFKorea og de skandinaviske landes holdning i  FN t i l  Koreaspørhs- 

målet. Desværre svarede de andre først efter afstemningen i  FN.

Når dette skrives er planlagt et fælles møde for de 3 foreninger her i København 

d. 11.12. november, hvor et nærmere samarbejde skal diskuteres.

12_1Kontakten_med_Koreai

Kontakten med Korea er blevet stadig udbygget og forbedret.De mange delegationer 

er udtryk herfor.De omtales nedenfor.Det er tydeligt, at koreanerne mere og mere 

forstår og accepterer vor propaganda og oplysningsstil.

Den daglige kontakt er sket gennem ambassaden i  Berlin ,DDR.Vi har haft repræ

sentanter dernede 5 gange i løbet af året.Med vor kontaktmand dernede ,1 .sekre

tær Han har vi fået et meget nærtstående forhold, og ambassadøren tager iv

rigt del i  vore aktiviteter.De har  ̂ gange været på gennemrejse her i  København 

på vej t i l  Island, og der fået le jlighed t i l  at mødes med bestyrelsesmedlemmer 

og bese kontoret.Herudover har vi haft sk r ift lig  kontskt med Pyongyong og Berlin
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og regelmæssigt telefon isk kontakt med Berlin.

Vi sender h ilsner t i l  Koreas nationaldage o . l ig n ,ligesom v i gennem vor delega

tion overbragte et banner t i l  Kim I I  Sung i  anledning a f fødseldagen.

Vi sendte s e lv fø lg e lig  også et lykønskningstelegram, t i l  den koreanske guldme- 

daljevinder i  Munchen.

Kontakten v i l  i  fremtiden gå gennem det koreanske Informationskontor, der nu er 

under oprettelse i  København.

Vore informationer fra  Korea b live r  stadig udbygget. Vi modtager dagligt en

gelsksproget pressemeddelelse på 3o-lo sider fra  Koreas presseagentur i  Japan. 

Herudover får v i regelmæssigt blade og bøger samt breve med nyt( evt telegram) 

med specie lle  nyheder.

Foruden samarbejdet med Berlin har der s e lv fø lg e lig t  været kontakt og diskussion 

om foreningens ak tiv ite ter , når v i har haft delegation i  Korea e lle r  delegations

besøg fra  Korea. Sidstnævnte har gerne inkluderet et medlem fra  Venskabsforeningen 

Korea Danmark,der kendte vort arbejde nøjere.

i  i  25 5 r_he r^

Som omtalt er besøgene fra  Korea blevet mere og mere hyppigt.Det skyldes selv

fø lg e lig  ikke mindst Koreas udvidede kontakt t i l  andre lande, men en hel del kan 

også tilsk r ives  foreningens a k tiv ite te r , der medfører at delegationerne får re

sultater ud a f deres besøg.

Under besøgene står v i t i l  tjeneste fra  ankomst t i l  a fre jse - bogstaveligt ta lt  

dag og nat.

Under besøgene er der et meget hårdt program for at etablere og udbygge så man

ge kontakter som muligt.Således havde parlamentarikerdelegationen 21 møder på 

lo  dage.

Delegationerne har været følgende:

A p r il:Parlamentarikerdelegation(6 deltagere).

J u li:Delegation fra Koreas Fredskomite(  ̂ deltagere).

Oktober:Delegation t i l  Vietnamtribunalet(3 deltagere).

Oktober:Handelsdelegation( k deltagere).

Den sidstnævnte forhandlede med en række myndigheder og organisationer og f i r 

maer om handelsforbindelse.Programmet var lagt a f udenrigsministeriets handelsaf

deling i  samarbejde med os. VI arrangerede gennem Erik Andersen MF, at delegatio

nen fik  foretræde for handelsminister Erling Jensen.

Herudover har,som omtalt, ambassadøren i  Berlin med fø lge været på gennemrejse t i l  

Island 2 gange.

l l f . Koreansk_Informat ionskontor^

Der er ankommet h koreanere,der er ved at etablere et Informationskontor.De er 

ved at arrangere det praktiske vedrørende kontoret,der forventes at åbne i  december
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e l le r  januar.Vi er i  daglig kontakt med dem og hjælper,hvor v i kan.

15.Dele gat i  oner_i _Kore

Foreningen havde en delegation i  Korea i  april t i l  deltagelse i  en konference 

om samfundsvidenskab.Deltagerne var Christian Kirkeby,Arne Herlev Petersen og 

Peter Sommerfeldt.Deltagerne var udpeget a f koreanerne.Vi har overfor korea

nerne påpeget,det uheldige i ,a t  det ikke er bestyrelsen,der udpeger de pågæl

dende, når de kommer derover i  kraft a f ak tiv ite t i  foreningen.

Desværre har det ikke kunnet lade s ig  gøre at arrangere enrejse fo r Keld Koplev, 

der havde fået et stipendium fra DANIDA.Rejsen var a fta lt ,  men måtte udskydes, 

da der er mange andre besøg i  Korea i  dette e fte rå r .fra  andre lande.Vi har be

klaget os over, at det blev a fly s t, særligt da det var aftalt.Besøget fean even

tuelt arrangeres t i l  foråret.

Herudover har en delegation bestående a f A lfred Jensen,Knud Nielsen MF og Erik 

Stinus MF været. 1 uge i Korea i  september.

D.KONKLUSIONER.

På baggrund a f denne beretning ønsker bestyrelsen at foretage følgende vurdering:

1*.Foreningens virksomhed har været meget udadvendt.Der er i  langt større grad end 

t id lig e re  spredt materiale om Korea t i l  en efterhånden ret omfattende kreds.Det 

er således først og fremmest opgaven som oplyser og informationskontor,der er løst. 

Bestyrelsen mener selv ,dette er opfyldt på en e fte r  forholdene t ilfred ss tillen d e  

måde.

Dette har v is t s ig a f stor betydning, nu hvor Korea a f andre grunde kommer mere 

frem i rampelyset.I modsætning t i l  t id lig e re  kender nu mange" det soc ia lis tiske" 

mirakkel" i  Korea og t i l  Kim I I  Sung.

2 .Det er i  højere grad end t id lig e re  lykkedes, at fordanske dette oplysningsma

te r ia le . Dette skyldes ikke mindst vor større erfaring og vort bedre kendskab t i l  

de konkrete forhold.

3.1 den forbindelse er det værd at notere, at vort samarbejde med koreanerne a ldrig 

har været bedre e l le r  tættere.På grund a f vor h id tid ig  virksomhed anerkender de og 

forstår de mere end t id lig e re  vore synspunkter om oplysningsvirksomheden og accep

terer vor l in ie  desangående.

1.Arbejdet med at skabe en bevægelse for anerkendelse a f Korea har været l id t  for 

længe på forberedelsesstadiet,men synes t i l  gengæld at b live  stærkere i  den kom- 

merde t id  end v i t id lig e re  havde regnet med..

5.1 den kommende t id  v i l  der b liv e  udfoldet stor ak tiv ite t om korea, b l.a . 

fra  Informationskontoret og Komiteen t i l  Samvirke mellem Danmark og DDFKorea( 

Koreakomiteen).Venskabsforeningen må i  samarbejde med disse to finde sin re tte  

lin ie .D et må forventes at Informationskontoret og Koreakomiteen v i l  koncentrere
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deres ak tiv ite ter om anerkendelsesspørgsmålet og genforeningsspørgsmålet.

Vi skal s e lv fø lg e lig  også arbejde med disse tin g , men må specielt fremhæve 

oplysningsarbejdet om den socia listiske opbygning i  Korea og Koreas Arbejder 

Partis p o lit ik .V i må i  den forbindelse selv foretage bearbejdning af materiale 

og oplysninger herom.

6.1 samarbejdet med Koreakomiteen er det v ig t ig t  at holde s ig  for ø je ,  at der 

er ta le  om to organisationer med fo rsk e llig  målsætning.Vi må være loyale over 

fo r komiteens begrænsede målsætning, men samtidig ikke glemme vor egen mere 

udvidede og omfattende målsætning.Dette synes komitteen også in d s t ille t  på.

Vi må i  den forbindelse være klar over, at v i har den mest omfattende viden om 

Korea og må sp ille  en aktiv ro lle  ved udarbejdelsen a f komiteens oplysningsmateri

ale.

7. B1.A. på grund a f den megen udadvendte ak tiv ite t,og  den t id  der er brugt,når der 

har været delegationsbesøg, er den indadvendte ak tiv ite t i  nogen grad forsømt.

Dette skyldes dog også foreningens formål og struktur. Der er ikke ta le  om en 

kadreorganisation,tværtimod.De fles te  medlemmer er aktive andre steder.Formå

le t  med at have medlemmer er da også, at der skal være en række menesker,der er 

orienteret om situationen i  Korea, og i  aktuelle kriser e l le r  lignende er v i l l ig e  

t i l  at vise deres so lida rite t.

8. Den forløbne periodes ak tiv ite t har v is t ,a t  der er for få aktive medlemmer.Der 

må gøres en mere målbevidst indsats fra  bestyrelsens side for at få f le re  inddraget 

i  arbejdet, såvel det praktiske som det po litiske.Ikke mindst med at få udarbejdet 

mere oplysningsmateriale.

9 . Der er stadig for få der har et mere omfattende kendskab t i l  KMrea,Der må derfor 

startes en mere grundig skoling for interesserede.

10. Der må udfoldes f le re  anstrengelser for at få ak tiv ite t i  provinsen.Provins- 

medlemmer må anmodes om at arrangere møder med forenings hjælp.Enkelte steder kan 

måske arrangeres lokalgrupper.

På bestyrelsens vegne 

Christen Amby


