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INDLEDNING. . ■
Når der bortses fra de sidste måneders dramatiske begivenheder har 
beretningsperioden været karakteriseret af en videreudvikling af 
Koreaforeningens aktiviteter og politiske linie. . ,
Som det diskuteredes på sidste generalforsamling, har bestyrelsen i 
den forløbne peride lagt vægt på aktiviteter i forbindelse med 
Koreas internationale .situation dvs lagt vægt på aktiviteter vedr.
USAs dominans i Sydkorea, udviklingen i Sydkorea og Genforenings- 
spørgsmålet og forholdet mellem Nord og Syd.
Panmunjonepisoden og .udviklingen derefter viste klart, at. Korea 
bliver mere og mere et internationalt brændpunkt.

UDVIKLINGEN I KOREA. :

Hvis udviklingen i Korea skal karaktariseres ganske kort, må det gøres 
ved at fremhæve det stabile politiske og økonomiske fremgang i 
DDF Korea og en tilsvarende ustabil udvikling i Sydkorea.
I DDF Korea har den socialistiske opbygning været fortsat med en 
særdeles stabil politisk udvikling og gode økonomiske fremskridt...
De aktuelle problemer med betaling af udenlandske kresditter skyldes 
de ændrede afsætningsvilkår ( faldende pris og £-kurs) , men i kraft 
af DDF Koreas socialistiske økonomi.og beskedne udenrigshandel, giver 
problemerne ingen indvirkning på den.indenlandske økonomi.
De aktuelle problemer er dewsuden stærkt overdrevne.. Udenlandsgælden 
er betydeligt mindre end Danmarks årlige’̂ fånde^suncier'llnid1.': og problemer 
kommer kun, fordi DDF Korea bovcottes internationalt og derfor, ikke kan 
foretage de ellers sædvanlige lån i.de internatiale finansinstitutter.' 
I Sydkorea er de økonomiske problemer.fortsat store. De politiske og 
sociale uro er fortsat, og undertrykkelsen af den demokratiske opposi-



tion er yderligere forstærket med fængslingen af den række fremtrædende 
personligheder, der underskrev 1.marts erklæringen.
I USA og Japan er der stigende modstand mod Parkstyret, og Sydkoreas 
indblanding i bestikkelsesaffæren i USA og Lockheedskandalen i Japan 
har betydet, at betænkeligheden ved at opretholde Park styret er stærkt 
stigende i de toneangivende kredse i Tokyo og Washington . Og uden de
res støtte er Park ude af sagaen, KfC / 4 /
I det forløbne år har DDF Korea yderligere styrket sirie politiske og 
økonomiske forbindelser med 3 .verdenslandene.
Disse gode forbindelser manifesterede sig sidst på en international
konference på Madagascar i oktober, hvor også Venskabsforeningen var 
repræsenteret.
Koreaspørgsmålet bliver stadigt mere og mere et internationalt anliggen- 
de, og den nuværende situationsuholdbarhed bekræftes hver dag.

BNSKABSFORENINGENS ARBEJDE.

Som tidligere anført har venskabsforeningen i det forløbne år fortsat 
sine mangesidede aktiviteter.
Sidste års generelforsamling diskuterede læren af den store udstilling 
lo.okt 1975. Der var enighed om, at de traditionelle Koreainteresserede 
ikke vedblivende var intereesserede i arrangementer på mindedage' o .1., 
og i erkendelse heraf er der ikke afholdt lignende arrangementer.
Der er derimod lagt vægt på at styrke samarbejdet med andre organisati
oner, der er posetive over for Korea og arrangere aktiviteter, der kunne 
komme ud til nye grupper.
Der er derfor i den udadvendte medlemsaktivitet lagt vægt på at få 
startet aktiviteter i provinsen.
Der er ligeledes lagt stor vægt på at få udviklet Sydkorea arbejdet.
På det mere udadvendte politiske plan har kræfterne været samlet om Ger. 
foreningsspørgsmålet, og kampen mod USAS tilstedeværelse i Sydkorea og 
USAs og Japans støtte til Park Jung Hi styret.

SYDKOREA; I ~  Ct/T H  iJjU
Foreningens Sydkoreaudvalg - der i parantes stadig mangler aktive - 
har fortsat koncentreret sig om at samle materiale om den aktuelle 
udvikling med hovedvægt på etablering af direkte kontakt til oppositi
ons grupper i Sydkorea fortrinsvis gennem USA og Sydkoreanere i Japan.
På grund af manglende mandskabsmæssige resourcer har det ikke i for- 
nødent omfang været muligt at viderebearbejde og videreformidle det om- 
fattende materiale i tiltrækkeligt omfang.
Bestyrelsen har besluttet at forsøge i duplikeret form at udgive et 
Sydkoreabulletin bestående af oversættelser af centrale artikler og op
lysninger om udviklingen i Sydkorea og udviklingen i den sydkoreanske 
opposition fra japanske og amerikanske kilder.
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Det vil dermed være muligt, at tilgodese et helt elemtært informations
behov hos mange. ' -.n
Foreningens medlemmer har fortsat skrevet en del artikler om Udviklingen 
i Sydkorea. W

k 0Den 2o.april afholdt foreningen en særdeles vellykket fakkelvagt ved 
den sydkoreanske ambassade i anledning af årsdagen for studentérop- 
standen i 196o og i protest mod fængslågen af underskriverne af 1.marts 
erklæringen. C ̂
I takt med den stigende internationale opmærksomhed på Koreaspørgs- 
målet og Parkstyrets voksende svagheder må foreningen politisk og orga-

ønisatorisk udvikle Sydkoreaarbejdot.
dk 0GENFORENINGSSPØRGSMÅLET.

Gehforeningsspørgsmålet står nøje i sammenhæng med arbejdet omkring 
udviklingen i Sydkorea og mod USAs dominans i Sydkorea og kampen 
mod den amerikanske imperialisme.
Det har her våret vigtigt at vise, at godt nok led USA nederlag i -®
Indokina, men det fortsætter sin imperialistiske politik i Korea...
og støttes og opmuntres heri af Japan.
Et vigtigt led i arbejdet omkring genforeningsspørgsmålet er at få 
så mange som muligt til at indse de banale kendsgerninger, at Koreas 
deling på ingen må kan ligestilles med Tysklands deling, og at ønsket 
om genforening er brændende hos alle koreanere, uanset politisk over
bevisning .
Vi har derfor fortsat arbejdet kraftigt for agitation for parolen om, 
at Koreas genforening skal støttes, m ed hovedvægten på kravet om,.at 
Koreas genforening skal løses af koreanerne selv uden fremmed ind- , 
blanding.
Der er da også i Danmark kommet mere og mere forståelse for dette 
synspunkt. j> .
Det ses bl.a. i dannelsen af den danske støttekomitee for Koreas 
genforening, der har til formål at arbejde for støtte til Koreas gen
forening efter de 3 principper i Nord-Syd Fælleserklærinhen. 
Venskabsforeningens medlemmer har været aktive i oprettelsen af denne 
komite, der blev startet i sommer, og hvis formandsskab består af 
Gerrt Petersen, Erik Sigsgaard, Alfred Jensen og Christen Amby. I Komite
en sidder enrække folkketingsmedlemmer og organisationsfolk bl.a. fra 
de politiske ungdomsforeninger.
Komiteen har ikke hidtil haft så megen aktivitet.
Den arrangerede dog en ikke. særlig velbesøgt med saglig god pressekonfe
rence med en sydkoreansk professor, der nu lever i exil i USA og en 
japansk redaktør om udviklingen i Sydkorea.
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KOREA SOM BRÆNDPUNKT. . 0
Episoden ved våbenhvilelinien i Panmunjon i august viste tydeligt for 
offentligheden, at Korea er ved at blive et direkte brændpunkt.,
I forbindelse med episoden arrangerede foreningen i samarbejde med 
ambassaden en pressekonference på ambassaden med ambassadøren umiddel
bart efter episoden.
Denne pressekonference var særdeles vellykket.
Herudover udsendte foreningen en redegørelse til medlemmer og offentlig 
hed om episoden og dens baggrund. Men det må konstateres, at det for
mentlig havde været gavnligt med yderligere og mere direkte aktiviteter 
for at imødegå den strøm af amerikansk propaganda episoden uløste.

LOKALAFDELINGER.

Ved de sidste generalforsamlinger er der fremhævet, at det var yderst 
ønskværdigt om en større del af aktiviteterne i foreningen blev spredt 
fra København til provinsen.
Der har dderfor været er. konstant aktivitet fra bestyrelsen for at 
igangsætte lokalaktiviteter i provinsen.
I foråret blev der startet en lokalafdeling i Silkeborg.
Efter et par forberedende møde afholdtes en velbesøgt stiftende gene
ralforsamling med fremvisning af film fra Korea og deltagelse fra ambas 
saden.
Senere afholdt foreningen en udstilling om Korea ( fra foreningen) i 
det lokale bibliotek.
Herudover har foreningen en lokalafdeling i Gladsaxe.
For tiden arbejdes med at etablere lokalafdelinger eller arbejdsgrupper 
i Århus og Odense.
Bestyrelsen forestiller sig selvfølgelig ikke at der ret mange steder 
kan etableres virkeligt aktivt arbejdende lokalafdelinger, men anser 
det til gengæld for vigtigt at etablere en lokal aktivitet bestående 
af udstillinger og møder og deltagelse i det generelt antiimperialisti- 
ske arbejde i så mange byer som muligt.
Netop de sidste måneders begivenheder viser behovet for en direkte 
lokal informationsaktivitet.

PUBLIKATIONER.

Op til sidste generalforsamling havde foreningen omlagt Chollima 
Korrea således at det blev et mere aktuelt og bredt informerende 
bbad. . - *2. uw. •
Men økonomiske problemer har desværre ikke tilladt at der. er udkommet 
fler*e numre i år, men intentionerne er der fortsat.
Der er i året udgivet en forholdsvis stor mængde værker af Kim I1 Si
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i samarbejde med ambassaden.
Det er bestyrelsen opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at udgive de 
store mammutværker, vi har set det sidste år.
I stedet bør udgives aktuelle taler af Kim II Sung og partidokumenter, 
samt udgives mere generelt oplysende stof om Korea.
Foreningen arbejder i den forbindelse med at udgive en pjece med en tale af 
Wilfred Burchett om Koreaspørgsmålet og holdt i Stockholm i 1975. 
Bestyrelsen overvejer iøvrigt at få udgivet andrec mindre pjecer om 
centrale emner og problemer og fortrinsvis skrevet af danskere.
I forbindelse, med demonstrationen d. 2o.4. blev udsendt en folder.
Der planlægges en ny agitationsfolder og en folder om genforeningsspørgs-

Foreningen har fortsat udbygningen af samarbejdet med en lang række 
organisationer om Koreaspørgsmålet, herunder ikke mindst at få styrket 
støtten til Korea.
Samarbejdet er alle steder godt, idet foreningen erkender at den ikke 
alene har.resourcer til store aktiviter, og det er en naturlig sag, at en 
stor del af solidaritetsarbejdet sker med deltagelse af og gennem en række 
politiske organisationer. Tilgengæld erkender de forskellige politiske 
organisationer foreningens arbejde og kendskab og kontakt til hele 
Koreaspørgsmålet.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE.

Der har fortsat været et godt samarbejde med Den Koreansk-danske venskabs
forening og Selskabet til Kulturel Forbindelse med udlandet i DDF Korea. 
Begge organisationer værdsætter i høj grad vore aktiviteter.
Der har fortsat været kontakt med CHONGRYON i Japan og de nordiske for
eninger, selv om denne kontakt ikke har været så intens.
Foreningen har været repræsenteret ved nogle internationale konferencer 
om Korea og der etableret en række kontakter med aktive i vestlige lande. 
Disse kontakter forsøges nu udbygget og frugtbargjort.

ORGANISATION.

Det er fortsat et problem for foreningen at der er så få aktive medlemmer.

Det er derfor nødvendigt at alle medlemmer betaler det beskedne kontingent. 
Og samtidigt foreslår bestyrelsen en beskeden justering af kontingentet. 
Bestyrelsen er fuldt ud klar over, at den almindelige politiske og økono
miske situation i Danmark gør det svært at aktivisere mange flere i det an- 
tiimperialistiske solidaritets og venskabsarbejde.
Men det er fortsat vort håb, at medlemmer, der interesserer sig for Korea 
og Koreaspørgsmålet, f.eks enkeltsider af de mange facetter , vil henvende 
sig til bestyrelsen, således at en aktiv indsats kan blive til fælles 
gavn.

og at de økonomiske resourcer er så små.
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UDVISNINGEN AF ÅMBASSADEPERSONALET;

Den vigtigste begivenhed i perioden er desværre udvisningen, af ambassadens 
personale.
Der har været skrevet meget om denne sag - også mange usande påstande ~ men 
den må selvfølgelig diskuteres på generalforsamlingen«
Bestyrelsen udsendte den 24.oktober en redegørelse til medlemmerne.
Den skal derfor ikke gentages her.
Dog skal understreges s
"Meddelelsen om udvisningen og de. rejste anklager, kom som et chok for forenin
gen og bestyrelse.
Foreningen er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de, der er frem
kommet i dagspressen og fra de danske myndigheder. Vi har på baggrund af 
disse oplysninger ikke fundet anledning til at kunne bestride regeringens 
holdning og har ligeledes"på baggrund af de foreliggende oplysninger fundet 
det korrekt - også offentligt - at tage afstand fra og beklage de anfør-,,, 
handlinger fra ambassadepersonalets side".

De i udtalelsen erklærede holdninger har tilsyneladende- vundet almindelig 1 
tilslutning i foreningen cg hos DDF Koreas venner i Danmark.
Foreningen har endog den sidste ti,d fået en del nye medlemmer, ofte begrundet 
i den voldsomme hetz, der har været i den borgerlige presse.
Til det forslag til vedtagelse af en mistillidserklæring til bestyrelsen, 
ønsker bestyrelsen kun at anføre, at den selvfølgelig ikke accepterer alle 
de oplysninger der er fremkommet i borgerpressen.
Men det havde været selvmordspolitik at påstå, at det skete udelukkende 
skyldtes en provokation fra kontrarevolutionen. Noget sådant ville have 
lammet alt solidaritetsarbejde med Korea.
Spøgsmålet for foreningen må nu være, hvorledes dæmmes op for al den falsk 
propaganda , der nu serveres om Korea efter udvisningen, og hvilke følger 
skal det skete have for vort fremtidige agitationsarbejde.
Det. er efter vor mening de hovedspøgsmål, der bør diskuteres af general- 
forst— n -----


