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INDLEDNING
På den sidste generalforsamling i november 1973 blev foreningens for
målsparagraf ændret til:
1. Udbredelse af kendskabet til DEn Demokratiske Folkerepublik Kore

2. Udbredelse af kendskabet til Koreas Arbejder Partis politiske
synspunkter.
3. Fremme af solidariteten med hele det koreanske folks kamp for
genforening.
4. Fremme af solidariteten med det undertrykte folk i Sydkorea.
5. Udvikling af de politiske,økonomiske„videnskabelige og kulturel
le forbindelser mellem Danmark og DDF Korea
Bestyrelsen mener, at den kan s s tilbage på et år, hvor denne formåls
paragraf i rimelig mål er genne nført, ikke mindst under hensyn til
vore begrænsede resourcer.
De nye pynkter i formålsparagre ffen har spillet en fremtrædende rolle
Bestyrelsens vurdering af resultatet baserer sig på de kendsgerninger
at interessen og omtalen af Korea ikke har været større nogensinde i
Danmark de sidste 2o år.
at de statslige og bande 1 sæssiy< forbindelser mellem Danmark og DDF
Korea er blevet yderligere styr eet.
at forståelsen for Koreas genforening er stagende, og
at solidaritetsarbejdet med Sydkorea er i kendelig udvikling.
Nu ved vi meget godt at disse resultater ikke kun skyldes foreningens
arbejde.Men det er dog var opf u t :else, at vi nu k m
de tidligere års aktiviteter., P a

se resultater af

stigende internationale interesse

for Korea og DDF Koreas stige ide. internationale prestige kommer ikke
i et tornrum herhjemme.
HOVEDLINIERNE I BESTYRELSENS A Oj AIDE
Bestyrelsen har i det forløbne år lagt vægt på 3 ting:
At få oplysningsarbejdet ud til en bredere kreds og ikke kun til for
eningens medlemmer og nærmeste

^mpafcisører. Det er sket ved udstil"

lingerne,artikler i pressen og bl. cle samt iforbindel sen med andre or 
ganisationer.

2. At udvikle forbindelserne og samarbejdet med organisationer, der har er*,
posetiv holdning til Korea♦ Detta samarbejde har hidtil bestået i ,at di.
se organisationer har givet deres støtte til konkrete initiativer.Besty
relsen vil arbejde for, at det bliver mere konkret, herunder at det gen
nem organisationerne er muligt at få større bredde i oplysningsarbejdet,
En række organisationer har i deres blade omtalt. Korea ret udførligt i

d

forløbne år.
3. At etablere et solidaritetsarbejde med Sydkoreas befolkning.
Bestyrelsen har lagt vægt på, at opfyldelsen af formålsparagraffen kne
ver politisk og organisatorisk arbejde på mange fronter og planer.
Enhvert initiativ behøver ikke direkte at være forbundet med alle
fo rmåIspunkterne.
UDVIKLINGEN 1 DDF KOREA
Udviklingen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea har selvfølgelig være
et godt udgangspunkt for foreningens vir k e .
I disse år gennemgår DDF Korea en meget hurtig økonomisk udvikling, hvor
landbrug og industri bliver meget hurtigt moderniseret.
Selv om 6-årsplanen stillede meget ambitiøse mål op, tyder alt på, at
dens mål vil blive opfyldt næste år , ét år før titlen.
Dette års høst har slået alle rekorder, i et år hvor mange andre lande
klager over dårlige vilkår, og hvor f.ekc Sydkorea har haft problemer på
grund af vejrforholdene.
Samtidig kan befolkningen nu direkte høste frugterne af de tidligere års
store investeringer i form af en kraftig stigning i befolkningens leve
standard.
Således blev .industriprodukternes priser nedsat med gennemsnitlig 3o?.
fra 1.marts og.al indkomstskat ( herunder landbrugsskat) blev afskaffet
fra I.april.
Fra 197o~74 er kooperativbøndernes levestandard steget 6o% og kontor og
industriarbejdernes 5o %.
Samtidigt betyder den tekniske rebolution, at mere og mere af det hårde
fysiske arbejfe i industri oc; landbruget mekaniseres og automatiseres.
Denne kraftige økonomiske udvikling baseret på Juche princippet og
uafhængighed økonomisk og politisk har været et godt udgangspunkt for
DDF Koreas internationale aktiviteter,
DDF Koreas internationale prestige er stadigt stigende. Der er oprettet
diplomatiske forbindelser- mec! yderligere en række lande, bl.a, Australien
og en række sydamerikanske lande.
Er række stats- og regeringschefer fr-. Asien og Afrika har været på offi
cielt besøg , herunder fra Algeriet,M.\ iri-tanien,Togo,Senegal,Syrien.
Særlig forbindelserne til 3.verdens lindene er blevet syrket, og Koreas
Arbejder Parti har da også gentagne :a ice understreget betydningen af
3.verdenslandenes samarbejde, og den 1 taft de idag besidder i verdens
politikken.
UDVIKLINGEN I SYD
Udviklingen i Syckorea har været, karer ,ariseret. af Park styrets' stigende
desperation.Oppos;tiouen har været st.-; : t stigende specielt hos studen
ter ,intellektuelle og hos religiøse k i * d s e .Samtidigt er park styrets
undertrykkelse steget, og der har vær« : gennemført en række politiske
retssager mod oppositionen efter genn-.uføreIse af 4 undtagelsesdekreter
der bl.a, indført i militærdomstole og dødsstraf.Hertil kommer, at der er en. stigende aktivitet i arbejderklassen.Således
ned lagde 4, ooo ar lejdere på Ulsan værftet arbejdet, i september og besa l te
administrationsbygningen. 6oo nlev uresteret af politiet og loo såret,
n af grundene til arbejderklassens stigende aktivitet må også ses i den

økonomiske krise i Sydkorea.
Gennem de sidste lo år har Sydkorea haft en ret kraftig udvikling af
industrien, specielt den eksportorienterede letindustri.
Men samtidigt er landbruget, blevet helt forsømt, og det har betydet
at det hat været nødvendigt med store fødevarerforsyninger udefra,
specielt af ris. Dette har USA i høj grød leveret fra sine overskuds
lagre.
Denne udvikling har betydet at Sydkorea nok var det mest sårbare land
i den nuværende udvikling.
Oliekrisen og de højere råvarerpriser, betød højere omkostninger for industrien og manglende interesse his de japanske monopoler til investe-•
ring. Det betød damtidigt vanskeligheder på oksportmarkedene. Dertil
kommer de høje fødevarepriser, der gør ris næste ubetaliligt for den
menige befolkning.
Samtidigt har Park styrets to beskyttere USA og Japan vist stigende
usikkerhed over, om det nu er den rigrige hest de holdet på. og
modstanden og protesterne mod styret er steger stærkt, i Japan og USA
først og fremmest anført af demange koreanere, der her i disse lande.
SOLIDARITETS ARBEJDET MED SYDKOREA
Det er ikke mindst på denne baggrund, at bestyrelsen i det forløbne ar
har lagt megen vægt. på udviklingen af et solidaritetsarbejde med Syd
korea .
Den første betingelse fer et sådant sol idaritetsarbejdes udvikling har:
været tilvejebringelse af de nødvendigo oplysninger og analyser af ud
viklingen i Sydkorea. Det første er gennemført, medens det må fastslås,
at dur endnu ikke har været kræfter, til at gennemføre en mere dybtgåwnde analyse af de seneste års udvikling i Sydkorea.
De indamlede oplysninger er forsøgt publiceret, først cg fremmest i
en række blade f ,eks Indokinasolidaritet,Minavise i,Studenterbladet in.v
I dot forløbne år er der gennemfør.t en række konkrete solidaritet;.:-in.it iat iv o r .Det er først og fremme sk sket ved henvendelse til relevan
te grupper, medens det ikke har vær *t anset for sær! i.gt hensigtsmæssigt
at foreningen soui sådan al.Iene foretog udtalelser rrt.v.
Af initiativerne kan nævnes: Henvendelse fra on sække organisationer i.
februar mod arrestationerne af studenterne, underskrifter og telegram
til Sydkoroas ambassade umiddelbart e Cter dødsdommene i april, under
skrifter fra øolketingsmedleromer på •icnvendelso til Sydkorea s regering
med krav om
rigivelne af Klir Dae Jaeg f,g alle politiske fanger,den.or;straf..ion i an ledning af dødsdommene i juli
Bestyrelsen diskutere:- nu hvorledes dente solidaritetsarbejde skal
udvikles og dets forbindelse til fore: ingens øvrige aktivitet.Medlem
merne er mere end velkomne ti i. at. de.11 uge j. de un i diskussion.
GENFORENING?-fc'PØRGSMÅLET-KOREASPØRGSMÅL

T FN'

Udvikling.;n i Sydkorea hænger nøje am:»en med udviklingen i genforening
spørgsmålet,idet det må konstateres, a dat ikke kun udvi.I le sig mod
dot. nuværende Park styre ved mac ton.
Bestyrelsen bar også .i det forløbne år : agt megen vægt på dette spørgs
mål .
Bestyrelsen har skønner., at dog vigtigste bidrag til genforenings spørgs
målet vi kan yde her fra Danmor’c, er aktiv støtte til kravet om. at
de arnerikaaske tropper skal ud af Sydkorea og arbejde for, et Dan
mark vi t arbejde for Jette.
Vi har specielt peget: p<: , at J-r j nuværende situation, hvor de amer ikan
ske tropper officielt e» in tro.oer. betyder, at FN officielt oprethol
der Park styret og dets ger iii-.c e • i Sydkorea
Arbejdet for dette spørgsmål hu^ også først og fremmest været i samar
bejde med andre organisationer. hr række organisationer sendte under
solidar.itets.tr. c leden på vonskai ;,;foreriingens initiativ en henvendelse
fri O SAs kong i'•-s med krav om y nerlkansk tilbagetrækning fra Sydkorea.
Det. er også g.';ideligt., at der Janske FN forbund i en henvendelse til
den dunske reg-. lng h ir krævs-y . dunsk støtte til kravet om nedlæggelse

4.
af FN tropperne.
Foreningen har ved samarbejde sned nogle studerende ved Kunstakademiers
billedskole fået trykt en udmærket plakat med kravel USA UD AF KOREA.
Den er desvære blevet alt for lidt benyttet til opsætning.
Solidaritetsugen fra 2G .jan.i var først og fremmest helliget dette
spørgsmål,
Der blev gennemført en beskeden men udmærket demonstration den ?b.6.
Den var 5 år i træk. denne demonstration blev afholdt,
Foreningen har nu udarbejde! en samling materiale om Koreaspø rg små1e t
i FN. Det skulle være trykt i Cholliraa, men det har desværre ikke kun
net udkomme af økonomiske grunde på det sidste.
Kore a s pø rg små1et kommer for r FN den 22. nov, og i den forbindelse
har foreningen planlagt en række initiativer.
SAMARBEJDSKOMITÉEN MED KOREA
Det er glædeligt, at Samarbejdskomitéen Danmark DDF Korea også har
taget en række initiativer i forbindelse med Koreaspørgsmålet, således
har Gert Petersen ,Jørgen Peder Hansen, Ib Mør lund. og Christen Araby som
repræsentanter for komiteen haft foretræde for udenrigsminister Guld
borg og overrakt en henvende! til regeringen med opfordring til, at
den i FN støtter forslaget om tilbagetrækning af de tropper, der bæret:
betegnelsen FN tropper,fra Sydkorea.
Komiteen har ellers ikke været så aktiv i det forløbne år. Det slyIdes
nok to forhold. Med anerkendelsen af DDF Korea var et vigtigt mål
opfyldt , og den komplicerede politiske situation betød, at de fleste
politikere var meget hårdt hængt op.
Det er bestyrelsens vurdering, at komiteen er et nyttigt led i udvik
lingen af forbindelserne mellem Danmark og DDF Korea.
INFORMATIONSARBEJDET
X det forløbne år er der foruden det sædvanlige informationsarbejde
lagt vægt på to ting: udstillinger og artikler i dagspressen og tids
skrifter.
Der er i det forløbne år offentliggjort mere end 2o artikler og større
læserbreve fra foreninger, i. diverse blade. Herudover er der en række
som det ikke lykkedes at få optaget.
Det siger sig selv, at det er et meget stort arbejde at få samlet m a 
teriale og få skrevet disse artik le.-:,men dc må tillægges stor betydning
i bestræbelserne for, at få informationer ud til større kredse end de
der allerede har en poser.lv holdning til Korea.
Alle negative eller ukorrekte årti d e r i dagspressen bliver besvaret
med læserbreve. De bliver desværre ikke alle optaget. Men det er ikke
vor skyld.
Ud over de artikler vi direkte har skrevet, har vi leverat materiale
ti 1 en række artikler, sk rev c.t af journalister og andre . Dette arbejd-.’
er også meget vigtigt, idet en rænke folk nu godt vil skrive afbalan
ceret om udviklingen i Korea, men vi er di eneste der kan skaffe relevant materiale.
UDSTILLINGER
I. forbindelse med lo-åtsdagen for Landbrugsteserne i februar har for
eningen fået fremstillet en stor landbrugsudstilling i fotor.
Den blev vist .1 februar i Kunstakademiets festsal og i september i for
bindelse med Koreas Nationaldag i Vandrehallen på Landbohøj
skolen. Begge steder i samarbejde ned De studerendes Råd. Don Jvlev
begge steder set af en række mennesker, der' ellers ikke ville have lej
lighed. til at stifte bekendskab mod Korea.
Begge steder blev holdt filmaften.
Desuden har udstillingen sammen med den ’* gamle" udstilling" været vist
ved arrangement på Roskilde og Hørsholm Højskole. Arrangerne:tierne om
fattede også fordrag og filn og de var begge meget vellykke de.
Der var i november planlagt er- stor udstilling i Hvidovere . Den blev
desværre i sidste æjeblik. udsat til foråret
•j. har nu bestræbe 1 ser i gang for, at få den vist i provin sen i det
kommende år. Såledeo i Herning i januar.

økonomiske krise i Sydkorea.
Gennem de sidste lo år har Sydkorea haft on. ret kraftig udvikling af
industrien, specielt den eksportorienterede letindustri.
Men samtidigt er 1andbruget blevet helt forsømt, cg det har betydet
at det hat været nødvendigt med store fødevarerforsyninger udefra,
specielt af ris- Dette har USA i høj grad leveret fra sine overskuds
lagre .
Denne udvikling har betydet, at Sydkorea nok var det mest sårbare land
i den nuværende udvikling.
Oliekrisen og de højere råvarerpriser, betød høgere omkostninger for irr
dustrien og manglende interesse his de japanske monopoler til investe
ring. Det betød damtidigt vanskeligheder på eksportmarkedene. Dertil
korraner de høje fødevarepr iser, der gør ris næste ubetaliligt for den
men ig e be f o lk n i rig,
Samtidigt har Park styrets to beskyttere USA og Japan vist stigende
usikkerhed over, om det nu er der rigelge hest de holdet på. og
modstanden og protesterne mod styret or steget stærkt i Japan og USA
først og fremmest anført af demange koreanere, der ber i disse lande.
SOLIDARITETSARBEJ DET MED SYDKOJREA
Det er ikke mindst på denne baggrund, at bestyrelsen i det forløbne år
har lagt megen v;rgt på udviklingen af et sol Al tru te tsar hej de med Syd
korea.
Den første betingelse for et sådant solidaritelsarbejdes udvikling har
været tilvejebringelse, af de nødvendige oplysninger og analyser af ud
viklingen i Sydkorea. Det første er gennemført, medens det må fastslån,
at der endnu ikke har været kræfter til at gennem'føre en mere dybfcgåwnde analyse af de seneste urs udvikling i Sydkorea.
De indamlede oplysninger er fersøgt publiceret, først og fremmest i
en række blade f.eks Indok.irauolidaritet,Mi navr s en,Studenterbladet m .v
I det forløbne år er der gennemført on række konkrete solidaritets
initiativer. Det er •først og iremme s t sket. ved henvendelse til relevan
te grupper, medens det irke har været anset for særligt hensigtsmæssigt:
at foreningen som sådan alle ae foretog udtalelser m . v .
Af initiativerne kan nævnes: Henvendelse, fra on række organisationer i
februar ruod arrestationerne af studenterne, underskrifter og telegram
til Sydkorsas ambassade umiddelbart o .teer dødsdommene i april, under
skrifter fra folket ingsmedle-mater på henvendelse til Sydkorea s regering
med krav om frigivelse af u?ir. Dae Jung og alle politiske fanger,demon
stration i anledning af død. dommene i juli.
Bestyrelsen diskuterer nu hvorledes dette solidaritetsarbejde skal
udvikles og dets forbinde.. ,e til foreningens øvrige aktivitet .Medlem
merne er mere ead velkomne ti.i. at deltage i denne diskussion.
GE N F 0 RK NIN G SS Pø RG S MÅ LET -K 3.1‘.E h3'■0RG S MA LET 1 FN
Udviklingen i Sydkorea hænger s.tie rammen med udviklingen i genforening
spørgsmålet,idet det må konstateres, at det ikke kan adville sig med
det nuværende Park styre v :id. magten.
Bestyrelsen har også j det forløbne år ):a g ! megen vægt på dette spørgs
mål .
Bestyrelsen har skønnet, tb de c vigtigste bidrag til g enforenirig sspørg s
målet vi kan yde her r.a I nnxnc il, er aktiv støtte til. kravet om, at
de amerikanske tropper ski 1 ud a : Sydkorea og arbejde for, ot Dan
mark vil arbejde for d e t t v .
Vi bar specielt peget pi , t t Sen nuværende situation, hvas; de amerikan
ske tropper officielt ex I: *, trovroar, betyoer, at FN officielt oprethol
der Park styret og dets gearinger i Sydko -ea.
Arbejdet for dette spørgsm. : h; ; også først og fremmest været i. sairorb e jd e m e d a ricl re or g a:
.ilsatir \e r . .■x r æk k e o rg a ,rji sa t i.o n e r ss ridt e u rtd e t
solidaritetsmåneden på venskabsfo. '•.•ningens initiativ en henvendelse
hxl USA s kongres med krav on umrri; ajisk tilbagetrækning fra Sydkorea
Det. er også glædeligt, at cU • dansi : Ft forbund i en hej »vendelse til
den danske regering har kræv rt dans!, svøbte til kravet om nedlægge! se

af FJJ tropperne.
Foreningen har ved .samarbejde med nogle studerende ved Kunstakademi el.
bi lledskole fået tryk'; en udmærket plakat mad kravet USÅ UD AF K O R E A .
Den er desvære blevet, alt for lidt benyttet til opsætning.
Solidaritetsugen fra 2 5 »juni var først og fremmest helliget dette
spørgsmål,
Der blev gennemført en beskeden men udmærket demonstration den 2b »6 .
Den var 5 år i c ræk denne demonstration blev afholdt.
Foreninger har nu udarbejdet en samling materiale o m Koreaspørgsmåiet
i FN. Det skulle være trykt i Chollima, men det har desværre ikke kun
net udkomme af økonomiske grunde på det sidste.
Koreaspørgsmåiet. kommer for i FN den 22. nov, og i den forbindelse
bar foreningen planlagt, en række initiativer.
SAMÅRSEJDSKOMITEEN MED KOREA
Det er glædeligt, at Samarbejdskomitéen Danmark DDF Korea også har
taget en række Initiativer i forbindelse med Koreaspørgsmåiet, således
har Gert Petersen,Jørgen Peder Hansen,Ib Nørlund og Christen Amby soro
repræsentanter for komiteen haft. foretræde for udenrigsminister Guldfoerg og overrakt an henvend el t ;.l regeringen med opfordring til, at
don i FN støtter forslaget om tilbagetrækning af de tropper, der bærer
betegnelsen FN tropper,fra Sydkorea.
Komiteen har ellers ikke været så aktiv i dat; forløbne år. Det s ly Ides
nok to forhold. Med anerkendelsen af DDF Korea var et vigtigt mål
opfyldt , og den komplicerede politiske situation betød, at de fleste
politikere var meget hårdt hængt op.
Det er bestyrelsens vurdering, at komiteen er et nyttigt led i udvik
lingen af forbindelserne mellem Dabmark og DDF K o r e a INFORMATIONSARBEJDET
1 det forløbne ir er der foruden det sædvanlige informationsarbejde
lagt vægt på to ting: udstillinger og artikler i dagspressen og tids
skrifter.
Der er i det forløbne år offentliggjort roera end 2o artikler og større
læserbreve fra foreningen i diverse biede, herudover er der en række
som det ikke lykkedes at få optaget.
Det siger sig selv, at det et et meget stort arbejde at få samlet m a 
teriale og få skrevet disse artikler,men de må tillægges stor betydninc
i bestræbelserne for, at Eå informationer ud til større kredse end de,
der allerede har en poseriv holdning til Koroa.
Alle negative eller ukorrekte artikler i dagspressen bliver besvaret
med læserbreve. De bliver desværre ikke alle optaget. Men det er ikke
vor skyld.
Ud over de artikler vi direkte har skrevet, har vi leveret materiale
tii en række artikler, skrevet af journalister og andre , Dette arbejde
er også meget, vigtigt, idet. en række folk nu godt vil skrive afbalan
ceret om udviklingen i Korea, men vi er di ener,te der kan skaffe rele
vant materiale.

UDSTILLINGER
I forbindelse med lo-åtsdagen for Landbrugstese rne i februar har for
eningen faet fremstillet en stor landbrugsudstAlling i fotos.
Den blev vist i februar i Kunstakademiets, festsal og i september i for
bindelse med Koreas Nationaldag i Vandrehallen på Landbohøj
skolen. Begge steder i. samarbejde med De S tud a rendes Råd. Den blev
begge steder set af en række mennesker, ler ellers ikke ville have lej
lighed til at stafte bekendskab med Korea.
Begge steder blev holdt filmaften.
Desuden har udstillingen sammen med den '' garn...
3 " udstilling" været vist
ved arrangement på Roskilde og Hørsholm Føjskrle. Arrangementerne om
fattede også fordrag og film og de var begge neget vellykkede.
Der var i november planlagt er 3 tor utåsti i lin g i Hvidovere. Den blev
desværre i sidste æjeblik udsat ti.l. f øråret
i har nu bestræbelser igang for, ut få den • ist j provinsen i det
kommende år. Således i Herning i januar.

Foreningen har haft den glæde, at vi hor fået beviliget et beløb fra
DANIDA til omkostninger ved fremstilling af udstilling.
FILM
Som det fremgår har ud sti 1 lingerne været ledsaget af film.
Dotuden ledsages de a.: fa rved iu s ,idet foreningen nu har en stor samlin
farvedias fra Korea.
Filmene er alle 35 mm film og derfor er det lidt besværligt, at arran
gere forevisning.Vi har derfor bedt om at få tilsendt 16 mrcim film
fra Korea.
Der er nu ved at blive lavet danske tekster til enkelte film, og vi
håber at ambassaden efterhånden vil lade de bedste film tekste på
dansk. Enkelte nye - politisk meget spændende film ~ er desværre helt
uden anden tekst eller lyd end don koreanske, og derfor næsten umuligo
at vise.
Af filmforevisninger ud over i forbindelse med udstillingerne kan næv
nes: Den rejsende højskole, Tåstrup Filmklub, under solidaritetsugen,
den 6.september sammen /ned ambassaden i anledning af nationaldagen.
Der er nu ved at blive udarbejdet et filmkatalog over de film som
foreningen via ambassaden kan tilbyde.
PUBLIKATIONER
I den forløbne periode er fortsat udgivelsen af Kim II Sung bøger.
Der udgives nu i
layout: aktuelle taler og mere principielle vær
ker.
Bøgerne udgives i samarbejde med ambassaden.
Der er af aktuelle taler udgivet talerne den 2 8 .lo.1973 og 4 .marts 74.
begge ta le i omtaler don. internationale situation.Herudover er udgivet
nytårstalen.
Af princip!Ile bøger er udgivet 3: samtale med Sekai, Den demokratiske
og den socialistiske revolutlen, og tals på landbrugskongressen.
Desuden vil Deaen arbejdssystemet udkomme meget snart.
Hertil kommer, a d e n nye forfatning fra 1972 er udgivet i en meget
flot udgave.
Disse bøger udgives som anført i samarbejde med vore koreanske kamme
rater, og det er fra flere sider rejst c ver for os, hvorfor vi udgiver
dem, og de ikke udgives af ambassaden. Det skyldes tørst og fremmest
at de kan få en større og bacire udbred.:, ise , når vi står som udgiver,
og når vi kan stå
"r tilrettelæggelse a i omslag med mere.
Men det siger sig selv, .... når de udgivet i samarbejde, må dette samar
bejde selvfølgelig også,virke, hvilke bøger der udgives.
Bestyrelsen er helt klar over, at det med rette kan kritiseres, at vi
ikke i det forløbne år har fået udgivet andre publikationer. Det skyl
des ikke vilje, men mangek på arbejdskraft og økonomi.
Vi har planlage en introduktionspjece om Korea til brug for en mere
journalistisk indføring i Koreas forhold. Den er desværre endnu ikke
b 1evet færd .1g .
Herudover er der blevet planlagt, en tilbudsfolder, med oversigt over
tilbud om foredra g ,f i 1m ,udst i 1.1Inger og raateria '.o.
En ting har vi dog fået trykt: ut kompendium om Koreakrigen, indehol
dende en række bidrag om Kreakrigens baggrund og opståen.
Denne publikations succes betyder, at bestyrelu in overvejer,at trykke
lignende halter om andro eraner på samme måde.
lit vigtigt, lod i vor publikationsvirksomhed sku .,.e være Chollima.
Få grund af økonomisk...; problemer har dette ikke kunnet udkomme det sid
ste halve år. Dertil kommec at de to numre i foråret indeholdt hen
holdsvis forfatningen og iandbrugsta.lon, son s ,ere er kommet som
bøger.De var dog ikke planlagt på dette tidspu. it.
Der er planlagt., numre om Sydkorea,den økonomisk« udvikling ,og udvik
lingen i genforeningsspørgemålet og Koreaspørgsi ålot i FN.
Bestyrelsen overvejer nu bi11 igere trykkeformer

6.
ØKONOMI
Sorø anført overfor har foreningen i denne tid visse økonomiske pro
blemerf der betyder at den udgiftskrævende aktivite må nedskæres.
Dette omfatter dog ikke bøger.
Det er dog glædeligt, at medlemmernes kontingentindbetaling er stigen
de,og den foreslåede kontingentstigning skulle også hjælpe på det.
INTEENE AKTIVITETER
Som anført har forstyreIsen i den forløbne år lagt mest vægt på udad
vendt aktivitet og samarbejde med andreDer er derfor ikke gennemført så megen intern medlemsaktivitet.
Det skyldes også at behovet herfor ikke er vurderet så højt.
Det kan dog nævnes, at der har været fest 15.4. , møde 25.4.,sokidari
t et su g e ,f i Ira nu v ,
Der holdes den 4.12. møde om Koreaspørgsmålet«
I det forløbne år er brugt, mange - forgæves •- anstregelser på at et ab
lere arbejde i provinsen.
Der er i foråret atrtet en lokalafdeling i Gladsaxe.
Bestyrelsen ivervejer at arrangere mere regelmæssig mødevirksomhed
af oplysende og diskuterende karakter.
SAMARBEJDET MED KOREANERNE OG DE NORDISKE LANDE
Samarbejdet, med DDF Koreas ambassade har været ydert. godt og kammerat
ligt, ligeledes har foreningen hjulpet en række speciaIdelegatIoner,
der har været her i Danmark i forskellige ærinder.
Der er nu etableret et fast samarbejde mellem venskabsforeningerne i
de nordiske lande. Der har i det forløbne år været afholdt ikke mindr
end 4 møder. Gennem dette samarbejde udveksles ideer,impulser og mate
riale.
DE OFFICIELLE RELATIONER
Der har i det forløbne år været en god udvikling i de officielle
forbindelser mellem Danmark og Korea. Særligt på det handelsmæssige
område er de udviklet.
I foråret var DDF Koreas viceudenrigsminister på officielt besøg.

