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B E S T  Y ~P'E L S. E N  S B E R E T N I N G
T I L  G E N E R A L F O R S A M L I N G  E N 

den 21. november 1973

Netop- .nu. foreoår---der -en- debat- på'-den*-internationale -arena om,--at-tiden 
nu er inde til at svinae over fra den kolde krig til afspænding 
(detente) fra konfrontation til fredelig sameksistens og samarbejde.
Vort parti og' Repuhl.ikk.ens. regering" anser det som en naturlig ting, at 
denne tidens tendens henimod fred og fredeligt samarbejde vokser dag for 
dag under de nuværende .forhold, hvor-socialismens kræfter og de natio
nale befrielseskræfter vokser i omfang og stvrke, og imperialismen 
svækkes og ødelæggen mere_.og""mere; vi håber sandelig,— at det leninis
tiske- princip om fredGlia_.sameksistens"vil„.sejre.
Men- holdbar—fred- -og 'sikkerhed" i-ver den- er utænkaliaf uderr 'beslutsom 
kamp mod imperialismen.
Imperialismens aggre-snive—natur - vil aldric forandre sig. Jo-- vanskelig- 
re deres situation bliver, des stædigere vil imperialisterne klynge sig 
til en-.uhæderlig dobbelttaktik.. De vil svinae med fredens palmegrene 
i den ene hånd og rasle med våben i den anden. Oa des snedigere bliver 
de i deres aggressionshandlinaer, deres interventioner og underminerings 
manøvrer i"fredens" navn i alle dele af verden.

Kim II'Suna 28-oktober 1973.

Ovenstående citat- viser ganske aodf den'aktuelle-situation_i-verden i
dag.
Af spændingsbestræbelserne -mellem stormagterne-er videreført I d e t  for
løbne år, men en række landes kamp for national_uafhængighed er ikke 
standset, tværtimod.
Afspændingen har ikke -betydet>- af Koreas problemer er blevet, løst, selv 
om Csrn selvfølaelig betyder, at situationen forendte: es~f 
Netop Korea, be li agende-mellem. 4 stormagter- de 2 "anerkendte" (USA & 
USSR) og de 2 nye (Kina & J a p a n ) .betyder, a f  ønsket om national uaf- 
hænaighed er betydeligt og helt afaorende for Koreas--fremtid.
Sålænge Sydkorea er regeret af et marionetstvrc, der udelukkende hol
des ved magten af amerikansk.jnllitær" og- japansk kapital, er det urea
listisk, at tale om fred i området.
Det er da også i dette lys-situationen -i Sydkorea og~DDFKoreas'politik 
må ses.
UDVIKLINGEN I NORD
Den økonomiske udvikling i Nord er fortsaf efter &--årsplanens..jretnings- 
linier, og alt tyder på, at de fleste mål kan opnås inden 1975, altså 
et år før planens udløb.
Specielt landbrugsproduktionen- der jo ofte er de-socialistiske landes 
akilleshæl- er gået mere end. planmæssigt fremad...Bette skyldes en be
tydelig. produktion i de. tilknyttede industrier; kunstgodningsproduktinr.- 
en og mekaniserinaen.



side 2

Indvielsen den 27.juli af den nye traktorfabrik, Kansong, med en 
årliCT produktion på 3o.ooo traktorer, betyder en årlig produktivi - 
tetsstigning i landbruget.
I de første år af sekdårsolanen blev der specielt lagt væot på maskin- 
og værktøjsindustrier, og med store resultater.
Det betyder, at der i dag kan opbygges store fabrikker, halv- og hel
automatiske med koreanske maskiner, f.eks. Kunsong Traktorfabrik. 
Samtidig har Koreas store eksport, bl.a. af metaller, der jo er steget 
væsentligt i pris i de senere år, betyder, at man er i stand til at 
købe det mest avancerede udstyr til færdige anlæg i udlandet, uden 
at man bliver økonomisk uafhængig af andre lande.
Således er der i 1973 sluttet aftale med F.L.Smith og et japansk 
selskab om levering af en cementfabrik med en kapacitet større end 
Danmarks samlede cementforbrug.
Alt dette giver den materielle basis for, at DDFKorea kan kalde sig 
politisk uafhængig i overensstemmelse med Juche-ideen.
Det betyder samtidig, at de socialistiske målsætninger i 6 årsplanen 
for den tekniske udvikling kan nennemføres.
Også i forholdet til Sydkorea er den økonomiske udvikling af afoørende 
betydning. Det er et vigtigt led i at bevise, at den sydkoreanske 
antikommunistiske propaganda er løgn, og det afholder Pak Jung Hi 
fra militære eventyr.
Internationalt er DDFKoreas prestige stenet som aldrig før. 15 lande 
har anerkendt DDFKorea i det forløbne år, oa det er efter hård 
amerikansk-japansk modstand blevet optaget i Don Interparlamentariske 
Union og FNs WHO.
Let sidste betyder, at DDFKorea har kunnet blive medlem af UNCTAD 
m.fl. andre specialoraanisationer, og har kunnet oprette observations- 
mission ved FM i New York- hvilket har megen betvdning ved dette års 
FN debat.

UDVIKLINGEN I SUDKOREA
Udviklingen i Sydkorea er karakteriseret af to afgørende tendenser:
Den japanske kapital udvider sin økonomiske indflydelse betydeligt , 
og det folkelige pres mod recerinean er stadig stigende, medens den 
fascistiske undertrykkelse stiger tilsvarende.
USAs valutavanskelighedcr har betvdet, at Svdkoreas eksport til USA er 
i vanskeligheder, at de amerikanske investeringer er faldet, at de 
japanske investeringer er steaet meget betydeligt, og at Sydkoreas 
store betalingsbalanceunderskud nu må finansieres ved lån i Japan.
Den sydkoreanske økonomi karakteriseres i dag ved den udenlandske 
dominans har form af en art satellit-økc r'emi.
Sydkorea bruges af virksomheder, der kan udnytte den billige arbejds
kraft f.eks. tekstilindustrien og elektronikindustrien, og af fabrik
ker, der i Japan ville være påført udgifter til rensning af luft og 
spildevand: stålværker og kemisk industri.
Som eksempel på dette kan nævnes, at det japanske SONY vil placere 
en stor fabrik for fravefjernsvn til USP der, oa at der er er et 
stort stålværk under opførelse, ligeledes beregnet til eksport.
Denne satellit-økonomi betyder, at der aldrig vil blive skabt en lokal 
industriel udvikling, og at der aldrig kan skabes en ordentlig lever 
standard, da den lave arbejdskraft er hele grundlaget for de på
gældende industrier.
Oplysningerne om den al« ‘ uelle situation i Sydkorea har været meget 
vanskelige at få. Men det har været helt klart, at baggrunden for, 
at Pak Jung Ki strammede sit styre betydeligt, har været en stadig 
stigende modstand i befolkningen mod den skete udvikling samt ønsk~;_
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om genforening.
Der er stadig militær undtagelsestilstand, oa den nye forfatning, 
hvorefter Pak Juna Hi vælger 1/3 af medlemmerne til nationalforsaml 
ingen, viste i foråret sin baaarund, idet Pak Juna His parti, Det 
republikanske demokratiske parti nå trods af valgtryk og svindel kun 
fik halvdelen af de valgte mandater.
I august kidnappede Svdkoreas CIA en af de ledende i den demokratiske 
opposition i Sudkorea, Kim Dae Jung, der opholdt sig i eksil i Japan 
og USA.
Dette medførte en omfattende protestbevægelse blandt koreanerne i 
Japan og UDA og også i Sydkorea.
I Sydkorea har den sidste måned været præget af omfattende studenter- 
uroligheder- Strejker og demonstrationer fulgt af fængslinger og 
CIA-mord på en professor. (Et af de berømte selvmcxd ud fra efter- 
retningsvæsenets vindue).
Studenteruroliohederne minder meget om dem, der i 196o førte til 
Syngman Phees fald, men om deres konsekvenser er det umuligt at ud
tale sig endnu.
Omfattende udrensninger i hæren tyder på indre magtkamp i militær
juntaen.
Det må desværre understreges, at der ikke i Sydkorea eksisterer et 
marxistisk parti af nogenlunde størrelse, der er i stand til at ka
nalisere modstanden og utilfredsheden ind i de rette politiske baner. 
Ejheller eksisterer der en national befrielsesfront eller modstands
bevægelse. En af grundene hertil, er selvfølgelig den stærke forføl
gelse, der finder sted over for politisk aktive modstandere af regi
met.

VENSKABSFORENINGENS OPGAVER
Det er ud fra denne situation venskabsforeningen skal se sine opgav
er.
Nedenfor gennemgås disse, men det er betvdningsfuldt at understrege, 
atvenskabsforeningens opgaver er manaeartede, ja. ofte kan der synes 
at være et modsætningsforhold mellem nogle af dem.
F.eks, skal venskabsforeninnen på den ene side være en solidaritets
komite, der forsøger at påvirke opinionen og regeringen i Danmark, 
herunder angribe reaeringen, hvis den følger USÅs synspunkter og dik
tater.
På den anden side skal venskabsforeningen fremme de statslige rela
tioner mellem DDFKorea og Danmark.
Bestyrelsen har derfor anset det for riatigt , at foreningen havde 
en fast politisk linie, og samtidig opti°dte samlet og uselvisk. 
Venskabsforeningens love udpeger formålet således i tre punkter;
1. Udbrede kendskabet til DDFKorea
2. Udbrede kendskabet til Koreas Arbejder Partis politiske synspunk
ter.
3. Arbejde for at Danmark opretter diplomatiske forbindelser med 
DDFKorea.
Det betyder altså at informere om DDFKorea og dets udvikling, at 
informere oro KAPs politiske linie og være solidarisk hermed, og at 
arbejde for at udbygge de statslige, relationer mellem DDFKorea og 
Dann*..rk. Da de mest konkrete resultater kan ses i det sidste punkt, 
vil beretningen undtagelsesvis bryde kronologien.
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UDBYGNINGEN .AF DE STATSLIGE RELATIONER MELLEM DDFKOREA. OG DANMARK;
Den 17,juli underskrev lederen af udenrigsministeriets politiske 
afdeling T. Oldenburg oa DDFKoreas ambassader i Moskva, Kwon Hui 
Gyong aftalen om, at Danmark og DDFKorea etablerede fuld diplomatsik 
forbindelse.
Hermed var et af foreningens t c-rad formål opfyldt efter næsten fem 
års bestræbelser.
I sidste års beretning omtales, at der var ved at blive nedsat en 
komite til udbygning af samarbejdet mellem Danmark og DDFKorea.
Denne komite blev officielt konstitueret i januar 1973 med folketings
medlem og akretær i Dansk Metalarbejderforbund, Erik Andersen, som 
formand og med S vend Auken, MF, Arne Stinus, MF, Alfred Jensen og 
Christen Amby som medlem af arbejdsudvalget.
Denne komite har ikke så meget arbejdet udadtil , men mere forsøgt 
at skabe kontakter og arbejde indadtil.
Det var således klart fra komiteens oprettelse, at en anerkendelse 
var under overvejelse, og det var derfor komiteens formål at arbejde 
for, at dette ikke trak for lænae ud.
Reelt traf regeringen sin beslutning allerede i marts forud for det 
nordiske udenrigsministermøde i Oslo den 29.marts. Forud herfor var 
etableret visse statslige relationer og kontakter; således formidlede 
komiteen allerede i november 72, at handelsministeren tog imod en 
handelsdelegation , cg foreninaen udvirkede, at kulturministeren i 
december tog imod en filmdelegation under ledelse af en afdelings
chef i Koreas kulturministerium.
Dette synes må ske at hore til småtingsafdelingen, men når besvær
lighederne i for" indelserne til DDR tages i betragtning kan det dog 
let undervurderes.
Komiteens arbejde var stærkt medvirkende til, at den danske folke - 
tingsdelegation til Den Internationale Parlamentariske Unions møde 
i april stemte for DDFKoreas optagelse, og at Danmark på WHOs års
møde ligeledes stottede DDFKoreas medlemsskab.
Det er imidlertid efter bestyrelsens mening ikke nok- selv om det er 
godt- at der nu er etableret formelle diplomatiske forbindelser mel
lem Danmark og DDFKorea.Disse forbindelser må udmøntes konkret. 
Mulighederne herfor er mangfoldige, oa foreningen har støttet og 
taget initiativet til en række...
Således har foreninaen altid over for koreanerne peget på betydnin
gen af at etablere handelsforbindelser mellem Danmark og DDFKorea.
De første forhandlinger herom er kronet med held, for så vidt som 
DDFKorea har købt en kæmpemæssig cementfabrik fra F.L.S^' ~b . Der 
arbejdes nu for at etablere en egentlig handelsaftale som f.eks Fin
land har det.
Betydningen af handlen er ikke kun den, at salg afsmitter på den 
danske politiske holdning, men oaså. den, at udbrede kendskabet til 
DDFKoreas højtudviklede, socialistiske industri gennem handelsfor
bindelser.
Foreningen har desuden foreslået såvel de danske som de koreanske 
myndigheder, at der etableres e:i egentlig kulturaftale mellem vore 
lande.
Foreningen har over for koreanerne påpeget, atkulturel udveksling 
kan have stor betydning, og foreningen var således overmåde tilfreds 
med det koreanske statscirkus" besøg i Tivoli i sommer. Inden for an 
ikke så fjern fremtid håber vi (og arbejder for), at det koreanske 
nationalenserable, Mansudae truppen skal besøae Skandinavien. Vi har 
over for koreanerne påpeget, at det er vigtigt, at aive danskerne 
indblik i Koreas femtusind-årige kultur, for at de. rigtig kan forstå 
genopbygningsspørgsmålets betydning, (jvf senere)
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Foreningen har også arbejdet aktivt for at etablere besøg af korean
ske sportshold- således et fodboldhold og kvindeligt volisyballhold. 
Men her er det mislykkedes på arund af koreanernes alt for sene med
delelser om de faktiske dage og muligheder.
Det kan nævnes, at formanden var i Malmø for at se og forhandle med 
et koreansk fodboldhold, og at besøget var næsten i orden (bl.a. 
kamp mod Hvidovre), men det måtte aflyses på grund af skade hos 
de koreanske spillere.
Bestyrelsen har desuden over for koreanerne understreget , at det 
er af afgørende betvdninq-nu hvor der er etableret diplomatiske 
forbindelser- at de politiske og kulturelle forbindelser bliver gen
sidige ,

INFORMATIONSARBEJDET 0M. KOREA

Dette er vedblivende af afgørende betydning. Kendskabet til Korea 
er stadig så lille, at det er den første nødvendige forudsætning 
for at få etableret ©t solidaritetsarbejde og for at kcntakten 
mellem ae to lande ikke skal vedblive at være inden for en relativ 
beskeden kreds.
Det er imidlertid tvdeliat, at interessen for Korea er vokset betyde
ligt.
Foreningen har da også deltaget i en lang række arrangementer, ar
rangeret af diverse skoler, organisationer m.v..
Sammen med ambassaden kan foreningen nu tilbyde at vise 35mm film 
fra Korea. Det er kun arbejdsbyrden, der er skyld i, at en planlagt 
folder til skoler, biblioteker, højskoler m.v. om foreninaens tilbud 
med film, lysbilleder, foredrag, udstillinger og andet materiale 
endnu ikke er færdig.
Det er bestyrelsens skøn, at denne slags arbejde er af stor betydning 
idet foreningen med sådanne arranaementer henvender sig til nye 
kredse.
Til den 29 juni lavede foreningen en udstillina på 21 plancher 
(8o/8o cm). Den vil i foråret blive vist på i hvertfald et biblio
tek og forhåbentlig flere.
Det er bestyrelsens vurdering, at egentlige medlemsmøder om Korea 
kun skal afholdes i beskedent omfang bortset fra Solidaritets
arrangementer. Ved Solidaritetsarrangementer har bestyrelsen til
stræbt, at der også gives egentlige nye oplysninger og baggrunds
orientering. Det var bestyrelsens hensigt at etablere en studie
kreds ledet af Ellen Brun, hvor man dvbere skulle crennemgå Koreas 
Arbejderpartis politik. Det er ikke nået, men forsøges gennemført i 
foråret, med start i januar.
Desværre er det endnu ikke lykkedes at etablere afdelinger i provins
en, således at en stor del af oplysningsarbejdet stadig har koncen
treret om København.
Bestyrelsen håber og forsøger at afse tid til at få etableret disse 
lokalafdelinger og grupper.
En stor del af informationsarbejdet har selvfølaelig været om Koreas 
Arbejder Parti og dets politik, således er de tre udgivne Kim II Sung 
bøger i den røde serie efter bestyrelsens mening gode til at intro
ducere DDFKoreas politik.
GENFORENINGSSPØRGSMÅLET
Genforeningsspørgsmålet er i dag det vigtigste spørgsmål for Korea.
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En. stor del af foreningens aktivitet har da oaså varet- oplysnings- 
og solidaritetsarbejde om dette spørgsmål.
Da mange mennesker opfatter Koreas deling og eventuelle genforening, 
på samme måde som Tysklandsspørgsmålet kræves der et omfattende 
oplysningsarbejde for at forklare forskellen.
Bestyrelsen har da også understreget over for koreanerne,-at det 
er af betydning at få mere materiale om Koreas ældre historie og 
kultur, således at man klarere kan informere om, at Korea har været 
en nation i 5ooo år med sit eget sprog og sin egen kultur. 
Bestyrelsen har desuden anset det for rimeligt i aenforeningsspørgs- 
målet at prioritere delkravene efter de danske forhold, således at 
de.r er blevet lagt vægt på kravet om USA s tilbagetrækning fra Sydko
rea og mindre på forslaget om etablering af kon federationen Kr ryo. 
Bestyrelsen anser det for væsentligt at understrege, at kampen for 
Koreas genforening må ses i nøje forbindelse med den antiimperialis- 
tiske kamp som helhed.
SOLIDARITET MED SYDKOREAS BEFOLKNING
På samme måde må solidariteten med Sydkoreas folks kamp mod Pak Jung 
Hi styret og USAs on Japans dominans ses.
Bestyrelsen må desværre konststere, at der ikke har været arbejds
kraft til dette arbejde- såvel - dette nælder såvel forsknings -som 
informations- on solidaritetsarbejdet.
Det er bestyrelsens håb, at der i den kommende periode kan ofres 
et bestyrelsesmedlem til. dette arbejde og måske direkte etableres
en gruppe omkring dette problem- en slags intern solidaritetskomite 
med Svdkorea.
Den aktuelle situation i Sydkorea viser i stor grad, at der er brug 
for et sådant arbejde, f.eks. er støtten til Kim Dae June og stu
denterne helt forsømt.

SAMARBEJDET MED KOREANERNE
I december 1972 etablerede DDFKorea sit informationskontor her i Kø
benhavn. Dette er nu en ambassade.
Foreningen har i høj grad hjulpet med praktiske ting ved denne eta
blering. Der har hele tiden været et aecet nært og venskabeligt sam
arbejde mellem foreningen oa alle på ambassaden, og bestyrelsen er 
-‘'ad ved -t konstatere, at dette samarbejde er blevet så godt cg
Kammeratlige, til begge parters tilfredshed.
Det har selvfølgelig haft stor betvdning for hele arbejdet, at denne 
mission er oprettet. Des\aden har foreningen haft et nært samarbejde 
med alle de delegationer, der har været på besøg, jvf bilaget, 
samarbejdet med komiteen til kulturel forbindelse med udlandet i 
praksis gået gennem ambassaden.
Det må desværre beklages, at der under formandens besøg i Korea kun 
i ganske få minutter blev lejlighed til at diskutere foreningens ar
bejde med. Komiteen-og den koreanske venskabsforening.

ortMARBEJDET MED DE DANSKE MYNDIGHEDER OG ORGANISATIONER
I det forløbne år har der været et omfattende samarbejde med offi
cielle myndigheder og en lang række organisationer, ikke mindst i
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forbindelse med de manae delegationers besøg.
Dét er en glæde at kunne konstatere, at dette samarbejde på alle 
måder er forløbet godt, og at foreningen har en overordentlig bred 
kontaktflade. Dette samarbejde er ikke kun af almindelig praktisk og 
venskabelig karakter, men der er også etableret et nært politisk 
arbejde med en række organisationer, således at disse behandler Korea 
spørgsmålet i forbindelse med deres egen aktivitet. Det må selvføl
gelig være målet, at ikke kun venskabsforeningen taaer initiativer 
og udfører dem, men at den også er formidler af sådanne.

KONKLUSION

Bestyrelsen mener, at foreningen i det forløbne år har opfyldt sit 
formål.
Den har vist sin styrke i sin faste politiske holdning, organisato 
riske erfaring og ikke sekteriske linie.
Der er en række opgaver, der ikke er blevet løst, men bestyrelsen 
er på den anden side også klar over, at Koreaspørgsmålet ikke er det 
eneste politiske problem i Danmark.
De væsentligste opgaver or doa løst, og det er håbet, at det i der 
kommende periode vil være muligt også at løse de opgaver, der er 
blevet forsømt.


