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INDLEDNING.
På sidste generalforsamling lagde bestyrelsen vægt på. 3 punkter:
At få oplysningsarbejdet ud til en bredere kreds og ikke kun til 
foreningens medlemmer og nærmeste sympatisører. Dette sker ved ud
stillinger, artikler i aviser og blade samt i samarbejdet med and
re organisationer.
At udvikle samarbejdet med organisationer der har en posetiv hold
ning til Koreaspørgsmålet.

- At udvikle ot solidaritetsarbejde med Sydkorea.
I det forløbne år har bestyrelsen lagt vægt på disse punkter. 
Herudover har bestyrelsen besluttet, at der i fremtiden skal gøres 
mere ved den ideologiske oplysning om udviklingen i Korea herun
der om Koreas Arbejder Partis ideologiske linie og udviklingen af 
Jucheideen. Dotte skal først og fremmest gøres i det interne op
lysningsarbejde gennem Chollima Korea og møder.

Det er bestyrelsens vurdering, at. de anførte opgaver er blevet ud
ført i rimeligt omfang.
Den udførte aktivitet har været lidt faldende, men det skyldes 
først og fremmest de vanskeligere økonomiske og dermed organisa
toriske forhold, foreningen har arbejdet under.
Bestyrelsen mener dog ikke, at den faldende aktivitet kun skyldes 
mangler i foreningens arbejde, men også at den er cn følge af den 
politiske udvikling. Den politiske aktivitet blandt vore medlemmer 
og potentielle sympatisører har ganske naturligt været koncentre
ret om det politiske og faglige arbejde, vedrørende den økonomiske 
krise oa dens politiske perspektiver. Dermed1 er det direkte, akti
ve antiimpérlal istiske arbejde trådt noget i baggrunden, og det 
må naturligvis også afspejle sig i vor forenings aktivitet.
Det må til gengæld være foreningens opaave at arbejde ud fra dis
se omstændigheder, og herunder forbinde solidaritetsarbejdet og
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oplysningsarbejdet med den aktuelle situation.
Et forsøg herpå er ved at forberedes om de danske skibsrederes og 
værfters samarbejde og interesser i de sydkoreanske værfter.
Som anført har bestyrelsen i dét forløbne år lagt vægt på at være 
igangsætter over for andre organisationer og grupper mht. konkrete 
initiativer vedrørende Korea.
I det forløbne år har bestyrelsen endvidere lagt vægt på, at gen- 
nemførelse af formålsparagraffens punkter kræver politisk og orga
nisatorisk arbejde på mange punkter, og de enkelte initiativer kan 
ikke være forbundet med alle formålsparagraffens punkter hver gang.

BESTYRELSENS ARBEJDE.
Efter generalforsamlingen i november 1974 konstituerede bestyrelsen 
sig med Christen Amby som formand, Finn Barnow som næstformand, 
Anders Kristensen som organisationssekretær og Willy Fauerskov som 
kasserer.
Bestyrelsen har holdt månedlige møder.
Da der ikke i det forløbne år har været fast kontorhjælp, har be
styrelsen sammen med enkelte aktive medlemmer selv måttet udføre 
det praktiske kontorarbejde herunder ikke mindst de omfattende ud
sendelser af materiale og bøger.

UDVIKLINGEN I. DDF KOREA.
Udviklingen i DDF Korea har været karaktariseret af en styrkelse af 
DDF Koreas- internationale position, først og fremmest i den 3. ver
den, og gennemførelsen af 6-årspl.anen 16 måneder før planlagt op til 
Koreas Arbejder Partis 3o-års dag.
Styrkelsen af DDF Koreas' internationale position gav sig udtryk i 
optagelsen i De Alliancefri Landes Bevægelse på mødet i august i 
Lima. På. samme møde blev en medlemsansøgning fra Sydkorea afvist.
I det forløbne år har en lang række ledere fra asiatiske og afri
kanske lande besøgt Korea, ligesom en lang række konkrete samar
bejdsaftaler ar gennemført.
DDF Korea har fortsat etableret nye diplomatiske forbindelser..
Et udtryk for den stigende internationale position var ikke mindst 
præsident Kim II Sungs besøg i Kina, Rumænien, Algeriet, Maurita- 
nien, Bulgarien og Jugoslavien i foråret.
Som anført er 6-årspianen blevet opfyldt.
På trods af. de ret betydelige og ambitiøse mål, der blev sat på 5. 
partikongres ;i 1975, er det lykkedes at udvide økonomien hurtigere 
end planlagt.
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Denne udvidelse er sket på en sådan måde, at befolkningens levevil
kår er væsentligt forbedret, og den er sket uden ensidig satsen på 
enkelte sektorer.
Således er udviklingen af landbrugssektoren sket sideløbende med 
den industrielle udviklincr. Først og fremmest er landbruget nu ble
vet mekaniseret, således at det hårde fysiske arbejde er afskaffet. 
F.eks. er risudplantningen nu blevet mekaniseret i 9o% af arealerne. 
Samtidig er landbrugsproduktionen steget betydeligt.
DDF Korea har på sin udenrigshandel mærket den ■■Økonomiske verdens
krise. De stadigt faldende metalpriser og uheldige svingninger i va
lutakurserne har medført mindre eksportindtægt end beregnet, og der
med skabt vanskelighed for financieringen af de ret store fabriksan
læg, der er købt i udlandet.
Imidlertid betyder det socialistiske økonomiske system, at verdens
markedets situation kun giver virkninger på udenrigshandelen. Ver
densøkonomien smitter ikke af på den indenlandske økonomiske opbyg
ning, som i Sydkorea f.eks.

UDVIKLINGEN I SYDKOREA.
Udviklingen i Sydkorea har fortsat været præget af 2 forhold: Park
systemets stigende svaghed på grund af den forstærkede politiske og 
folkelige modstand og stigende forfølgelse af oppositionen, og den 
økonomiske krises alvorlige følge for Sydkorea.-
Sydkoreas økonomi har været meget orienteret efter verdensmarkedets 
udvikling: den er baseret på store udenlandske investeringer, eks
port af forbrugsvarer til de industrialiserede, kapitalistiske lan
de og import af fødevarer. Disse tre ting medfører alvorlige konse
kvenser i den aktuelle situation.
For at lede opmærksomheden bort fra dette og få udvidet støtte fra 
USA og Japan har Park gentagne gange etableret provokationer mod 
DDF Korea og påstået, at nu ville "Nord invadere Syd".

SYDKOREA,USA OG JAPAN.
Parkstyret har da også fået stigende politisk og økonomisk støtte - 
fra USA og Japan, ligesom USA har udvidet sine tropper, i Sydkorea. 
Denne Støtte er kommet efter afslutningen på indokinakrigen.
Japan har genoptaget sine formelle kontakter gennem Japan-ROK mini
sterrådskonferencerne, der var afbrudt efter bortførelsen af Kim Dae 
Jung. Samtidirrt har Japan udvidet sin økonomiske hjælp til Sydkorea, 
først og fremmest i form af investeringer i Sydkoreas industri, og 
samtidigt udtaler de ledende kredse i Japan, at Sydkoreas sikkerhed 
(læs: Parkstyrets) er vitalt for Japans egen sikkerhed.



USA har efter tilbagetrækningen fra Vietnam anset det for nødven
digt at vise sin troværdighed som allieret ikke mindst over for 
Japan ved at udvide sin støtte til Park.
Således er de militære styrker udvidet og USA har truet med at bru
ge atomvåben mod -Nordkorea.
Det er nu tydeligt, at Korea er et brændpunkt i den antiimperialis- 
tiske kamp, og Sydkorea er en vigtig bastion for den amerikanske 
imperialisme og den Japanske økonomiske neololonialisme.
Foreningen har foruds'agt denne situation siden sin start. Desværre 
var vi ikke tilstrækkelig i stand til at udnytte den opståede situa
tion til en politisk og organisatorisk massemoblisering af solida
ritetsarbejdet. Dette vil være en af de vigtigste opgaver for for
eningen i det kommende år. "

NORD-SYD FORHANDLINGERNE.
NordæSyd forhandlingerne incl. Røde Korsforhandlingerne er reelt 
gået i stå. De beror nu formelt på procedureproblemer.
DDF Korea har fremhævet, at det er imod formålet med kontrakterne, 
at Park samtidigt internationalt forsøger at cementere landets de
ling ved at anmode om selvstændigt medlemsskab i FN for de to par
ter, og at Parkstyret samtidigt fængsler alle progressive kræfter, 
der udtaler sig posetivt for genforeningen.

KOREASPØRGSMÅLET I FN.
I det forløbne år har Koreaspørgsmålet været et vigtigt punkt i FN. 
Sidste års generalforsamling vedtog i december en amerikansk afvær
ge resolution, medens et forslag fra Algeriet og 41 andre lande 
faldt med mindst mulig margin, .idet stemmerne var lige 48 for og 
48 imod. Forslaget gik i lighed med licrnende forslag fra tidligere 
år ud på, at:alle fremmede tropper i Sydkorea skulle trækkes ud. 
Algeriet og 43 lande har i år stillet et tilsvarende forslag. Det 
vil ganske givet blive vedtaget, idet det er vedtaget i den poli
tiske komité. Til gengæld er også et amerikansk/fransk forslag, der 
forsøger at trække opløsningen af FN kommandoen ud, blevet vedta
get.
Danmark har støttet det franske forslag, der er kommet til verden 
efter konsultationer i EF. Dot synes desværre tydeligt, at Danmarks 
Koreapolitik nit bestemmes i EF.
Dette er så meact mere farligt,som Frankrig i dette spørgsmål spil
ler et meget farligt spil. Frankrig skal levere plutonium til Syd- 
koréas kernekraftværker. Disse anlæg har. også stor militær værdi. 
Herudover har FN :to-- gange diskuteret Sydkoreas medlemsansøgning til



FN. Selv om USA gjorde Sydkoreas medlemsskab til betingelse for at 
acceptere de vietnamesiske staters medlemsskab, afviste FNs sikker
hedsråd 2 gange at optage medlemsansøgningen på dagsordenen.

SOLIDARITETSARBEJDET MED SYDKOREA.
På sidste generalforsamling blev fremhævet, at det er meget vigtigt 
at udvikle solidaritetsarbejdet med Sydkorea.
Til det formål har bestyrelsen besluttet at nedsætte en særlig Syd- 
koreagruppe inden for foreningen.
Denne gruppe skal følge udviklingen i Sydkorea, indsamle informa
tionsmateriale, udarbejde informationsmateriale og artikler, samt 
komme med oplæg til andre konkrete initiativer inden og uden for 
foreningen.
Vi opfordrer alle medlemmer, der vil være interesseret i dette ar
bejde, til at henvende sig til foreningen eller bestyrelsen. 
Herudover har vi arbejdet på at få udvidet vort informationsmateri
ale og få etableret direkte kontakter. Dette er lykkedes, og vi får 
nu regelmæssigt materiale fra Japan og USA om situationen i Sydkorea 
I den forløbne periode har bestyrelsesmedlemmer skrevet en række 
artikler om situationen i Sydkorea, ligesom vi har lagt vægt på, at 
Chollima Korea skal informere om Sydkorea.
En del af det kommende solidaritetsarbejde skal ske i samarbejde 
med andre organisationer, men det er helt tydeligt, at de konkrete 
initiativer må udgå fra venskabsforeningen.

SAMARBEJDSKOMITÉEN.
Sanarbejdskomiteen, der består af folketingsmedlemmer, har reelt 
ikke fungeret i det forløbne år.
Det skyldes medlemmernes centrale placering i det parlamentariske 
liv, der har været ret intenst siden sidste generalforsamling. Des
uden har der ikke været presserende opgaver.

KOREAUGEN.
Foreningens victigste aktivitet var Koreaugen 4.-lo.oktober.
Her blev gennemført stor udstilling, møder og film.
Arrangementet var godt planlagt cg teknisk godt arrangeret. 
Besøgstallet var lidt lavt, men det skyldes formelt beliggenheden 
og det ikke særligt velegnede lokale i Grundvigshus, samt at inte
ressen for Korea stadig er beskeden.
Arrangementet var dog on værdig festligholdelse af Koreas Arbejder 
Partis 3o-årsdag.
Samtidigt fik foreningen - med støtte fra DANIDA - udarbejdet en 
udstilling om KVINDER I DDF KOREA, som skal og kan bruges fremover.
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SOLIDARITETSUGSN.
I lighed med de tidligere år afholdt foreningen solidaritetsuge om
kring den 25.juni, der i år var 25-årsdagen for Koreakrigens udbrud. 
Som sædvanlig var demonstrationen den 25.juni det vigtigste.
Det lykkedes desværre ikke på trods 'af den stigende opmærksomhed 
på den spændte situation i Korea at samle flere deltagere end sæd- 
vanligt.
Herudover afholdt Gladsaxe afdeling en udstilling i Gladsaxe teater. 
På grund af sommeren var også denne dårligt besøgt.
Bestyrelsen har på. grundlag a 
tetsugen. for fremtiden rykkes 
juni er et dårligt tidspunkt

f erfaringerne besluttet, at solidari- 
frem i foråret, idet slutningen af 

for soiiciaritetsarrangementer.

PUBLIKATIONE I
Foreningen har fortsat udgivet ,an række .af Kim II Sungs værker i
samarbejde med vore koreanske kammerater.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil være af stor betydning
at udgive andet informe.ter*■ ale.
Vi arbejder således nu på at udgive en mindre pjece af tfilffed Rur- 
chett om Koreas kamp for national enhed.

CHOLLIMA KOREA.
Det er lykkedes at skaffe Okonomi.sk mulighed forudgivelse af to num
re af vort blad i efteråret.
Bladet er lagt helt således at det er billigere i fremstilling
og mere aktuelt i indhold. 
Bestyrelsen lægger stor vægt på 
ver mulighed for en såvel dybere 
udviklingen i Korea ud fra vore

udgivelsen af bladet, idet det gi- 
gående som aktuel orientering om 
forudsætninger og interesser.

ANDEN INFORMATION.
Som tidligere har bestyrelsens medlemmer 
tikler i aviser og tidskrifter. Kontakte: 
og det er nu ret let et få lejlighed til

skrevet en lang række ar
ne herom udbygges stadig, 
at skrive artikler. Pro

blemet er nu mere skrivekapaciteten.
Herudover har foreningen afholdt en række arrangementer på højsko
ler.
ende

Der har været gode erfaringer med sådanne arrangementer' 'bestå- 
af udstilling, foredrag og film, og det vil blive søgt udbyg

get i fremtiden.

GLADSAXE AFDELING - PROVINSARBEJDE.
I den forløbne periode er Gladsaxe afdelingen blevet organisatorisk 
opbygget.



Dens vigtigste aktivitet var udstillingen i Gla.dsaxe teater i soli
daritetsugen i juni. Udstillingen blev åbnet af Gladsaxes borgmester. 
Afdelingen har nu etableret samarbejde med andre organisationer og 
udbygger samarbejdet med de lokale myndigheder.
Det er derimod ikke lykkedes at etablere andet lokalt arbejde selv 
om forskelliae tillob hertil nar været taget.

MANGEL PÅ AKTIVE.
Efter at foreningen ikke længere har én fast på kontoret er mang
len på aktive medlemmer blevet endnu mere nv»rkb.ar,.
Det meste arbejde må udføres af bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke varet tilstrækkelig i stand til at aktivisere 
medlemmerne.
En anden årsag til de manglende aktive ser bestyrelsen også i, at 
det kun er få, der har haft lejlighed til at besøge Korea.
Et besøg i Korea og dermed ved selvsyn opleve landet og dets ud
vikling vil være en vigtig inspiration til mere aktivitet.
Foreningen har derfor fortsat bestræbelserne på at fa udvirket, at 
der kan arrangeres medlemsture til Korea dvs. studieture betalt af 
medlemmerne selv.
Det er vort håb, at dette kan arrangeres, men for tiden mener ko
reanerne ikke, de har tilstrækkelig kapacitet, ocr de lægger i disse 
år mest vægt på udvekslingen med de afrikanske og asiatiske lande, 
hvilket er meget forståeligt.

BESØG HOS CHONGRYON.
I maj blev foreningen .inviteret til at sende to repræsentanter til 
Chongruons 2o-års jubilæum i Tokyo.
Christen Amby og Anders Kristensen besøgte i den anledning Japan og 
fik et fint indtryk af det fantastiske arbejde, det koreanske min
dretal gør i Japan, og den diskrimination de er udsat for.
Besøget har været udførligt omtalt i Choilima Korea.

ØKONOMI.
økonomien har været meget stram i det forløbne år og sat en lang 
række begrænsninger på aktiviteten.
Vi må opfordre alle til at betale det fastsatte kontingent, da det 
er forudsætningen for den fornædne aktivitet, herunder udgivelse 
af CHOLLIMA. KOREA.

DET NORDISKE SAMARBEJDE.
Samarbejdet mellem de nordiske venskabsforeninger er desværre gået 
i stå.
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Sictste vinter blev den planlagte konference i Oslo pludselig af
lyst, ..og samarbejdet er ikke siden kommet igang.
Det skyldes også interne arbejdsmæssige og politiske vanskelighe
der* i de andre nordiske foreninger.

SAMARBEJDET MED KOREANERNE.
Der eksisterer fortsat et nært og kammeratligt samarbejde mellem 
foreningen og den koreanske ambassade og de delagstioner, der be
søger Danmark.
Dette samarbejde ar et meget vigtigt led i foreningens aktiviteter.
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