VENSKABSFORENINGEN
DANMARK - DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA
SCHACKSGADE 6, 1365 KØBENHAVN k. Tlf ol-129553

GIRO 5 55 39 46

B E S T Y R E L S E N S

B E R E T N I N G
TIL
G E N E R A L F O R S A M L I N G E N
ONSDAG d. 3o. NOVEMBER 1977 kl. 20.00
UNGDOMSCENTRET, SUKMSGADE 4, KØBENHAVN
Efter generalforsamlingen viser Anders Kristensen lys
billeder fra sit besøg i Korea i september i år.

INDLEDNING.
Sidste generalforsamling blev afholdt umiddelbart efter udvisningen

af

personalet på den koreanske ambassade, og denne diskussion blev grundigt
diskuteret på generalforsamlingen.
Det forløbne år har vist, at foreningens holdning og stillingtagen til
den opståede situation var korrekt, og selv om det skete selvfølgelig
har haft stor betydning for det forløbne års aktiviteter og for vort
arbejde i al almindelighed, mener vi dog at kunne konstatere, at følger
ne for venskabsarbejdet var mindre end ventet og frygtet.
Det var naturligt for foreningen at holde det, der med et moderne udtryk
kaldes en lav profil, men i den sidste halvdel af beEtningsperioden er
foreningens udadvendte aktivitet langsomt men sikkert blevet udvidet
forbedret.

og

Det er nærværende beretnings hovedformål at give et baggrund for diskus
sionen på generalforsamlingen om den forløbne periodes aktiviteter samt
lægge op fil en diskussion,om denkommende tids arbejde og initiativer.
Beretningen vil derfor bestå af 3 hovedafsnit;
Udviklingen i Korea og i Koreaspørgsmålet.
Kort omtale af foreningens aktiviteter i det forløbne år.
Omtale om de aktiviteter, bestyrelsen har planlagt i den kommende perio
de, og om den politiske baggrund for disse aktiviteter.

- 2 UDVIKLINGEN I KOREA.
D.D.F. KOREA.
Af udviklingen i Korea skal kun nogle få karaktaristiske træk fremhæves
her.
DDF korea kar fortsat sin uafhængighedspolitik, baseret på Jucheideen.
Internationalt er dette gentagne gange kommet til udtryk, f.eks ved Præ™
sident Titos besøg i Korea i august. Internationalt er der særligt lagt
vægt på samarbejdet med og udviklingen af den alliancefri bevægelse, og
også iår har en række asiatiske og afrikanske statsledere besøgt Korea.
DDF Koreas udenrigsminister Ho Dam deltog i september i de alliancefri
landes særlige udenrigsministerkoferen.ee om Mellemøsten i New York.
I DDF Korea forberedes nu den endelige vedtagelse af den nye 7 årsplan,
der skal påbegyndes fra 1978.
Efter at 6 årsplanens mål blev opfyldt et år før tiden i de fleste sekto'
har man ciskuteret målene for den nye perspektivplan, samt hvorlænge

denne

skulle løse.
Der var oprindelig diskussion om en kortere plan med meget høje måltal,
men man er nu mere realistisk endt ved en 7 års plan .
Samtidigt har man iår forsøgt at korrigere nogle af de skævheder, der
opstod som følge af den meget kraftige produktionsforøgelse under 6 års
planen, herunder nogle flaskehalse i transportsektoren og mineindustrien.
1977 er af Kim II Sung i Nytårstalen blevet udnævt til et justeringsår.
Den nye plan forventes drøftet på et møde i det den ll.nov iår nyvalgte
parlament, Den øverste Folkeforsamling.
Om udviklingen i DDF Koreas udenrigshandel og udenrigsgæld henvises til
en artikel i Det:Ny Korea.
Den voldsomme tørke i foråret og vinteren i hele Østasien, betød at også
Korea har været hårdt ramt, og der måtte foretages en ekstraordinær indsats.
Koreas Arbejder P.rtis centralkomité diskuterede i foråret situationen,
cg det blev beslut-et at mobilisere hele befolkningen i kampen mod tørken.
..•hovedindsatsen: blev en udbygning af den del af kunstvandingssystemet der
ar baseret på vand fra boringer. Specielt blev de dele af industrien, der
kunne producere boreudstyr, pumper og rørledningen mobiliseret, og der
blev gennemført store kunstvandingsanlæg fra nye vandboringer til suplement eller erstatninger- fra de sædvanlige vandingskanaler, der får deres
vand fra floder, søer og vandreservoirer, idet disse van delvis udtørret.
Resultatet blev særdeles godt, og høsten iår har slået alle rekorder, og
oversteget den planlagte produktion på 8\ mili tons korn. Specielt ris og
majshøsten har været meget stor på trods af tørken.
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På KAPs centralkomitees møde i september fremlagde Kim II Sung et sæt
TESER OM DEN SOCIALISTISKE UDDANNELSE, der klargører principperne for
uddannelsespolitikken efter den kraftige udbygning af uddannelsessektoren med bl. a. indførelse af lo års obligatorisk skolegang og et års ob
ligatorisk børnehave.
Teserne - der vil blive udgivet til foråret af venskabsforeningen - viser
klart, hvilken betydning KAP tillægger de tre revolutioners den ideolo
giske, den kulturelle og den tekniske revolution.
SYDKOREA;
Parkstyret har fortsat sin undertrykkelsespolitik og sin økonomiske po
litik baseret på en eksportorienteret industri og udenlandske investerin
ger og lån, specielt fra Japan og USA.
Tilsyneladende har den økonomiske udvikling været gunstig, idet eksport
stigningerne nu er kommet tilbage det sidste år. Men internt er der større
og større modsætninger.
De seneste års kraftige politiske modstand mod Parkregimet har tilsyne
ladende fortrinsvis været fra de intellektuelle og fra religiøse kredse.
I det sidste halveår er der dog konstateret en stigende social uro, med
strejker og arbejderdemonstrationer med krav om bedre sociale forhold.
I oktober og novenber måned har der været en række store studenterdemon
strationer, og i modsætning til tidligere, har studenterne i deres krav
klart forbundet sig med arbejderklassens kamp for bedre sociale forhold
og mod den fremmede dominans,
Forholdet mellem USA og Sydkorea er blevet anspændt på det sidste på grund
af den såkaldte KOREAGATE sag, hvor det i USA er konstateret at Sydkoreas
efterretningsvæsen KCIA har stået bag en række operationer for at købe sig
støtte og indflydelse i USAs Kongres.
USA har været fortørnet over, at Sydkorea ikke vil udlevere den hoved
tiltalte Park Do Son til retsforfølgelse og afhøring i USA, og til gengæld
har Sydkoreas regering været fortørnet over, at USAs efterretningsvæsen
tilsyneladende har aflyttet præsident Parks kontorer og at USA ikke lægger
skjul på, at den afdækkede opretation var igangsat af Sydkoreas regering.
Meget tyder iøvtigt på, at USA nu anser Park for at være en for stor be
lastning som allieret, men at de ikke kan finde andre grupper i Sydkorea,
der både er i stand til at overtage magten, og som vil acceptere USAs over'
herredømme.
USÅ,JAPAN OG KOREASPØRGSMÅLET.
Præsident Carter lovede under sin valgkamp at han efter en valgsejr ville
trække alle de amerikanske tropper ud af Sydkorea.
Siden er dette imidlertid blevet meget ændret. Nu er der kun planer om at
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trække landtropperne tilbage over en 5 årig periode, medens luft og sø
styrkerne bliver stående, herunder de atomvåbenbevæbnede enheder. Samti
digt vil USA modernisere Sydkoreas hær for flere milliarder $.
Den amerikanske krænkelse af DDF Koreas territorium med en overflyvende
helikopter, der blev skudt ned, i august iår, viser klart de problemer
den fortsatte amerikanske tilstedeværelse har.
USA har i sin nye udenrigspolitik lagt megen vægt på, at Japan skal over
tage en del af USAs politiske forpligtigelser i Østasien.
Japan har allerede i nogle år, været den vigtigste økonomiske understøtter
og udbytter af Sydkorea. Nu skal Japan også være den vigtigste politiske
støtte for Parkstyret, samtidigt med at Japan såkaldte selvforsvarsstyrker
nu også indregner Sydkorea i deres operationsfelt.Således afholdes nu
flere fælles Sydkoreanske™japanske fælles militær manøvrer.
Imidlertid er der i Japan stor modstand mod regeringens imperialistiske
politik, ligesom befolkningen i Sydkorea udmærket husker den japanske fc.
sættelse, og i stigende grad vender sig mod den japanske indflydelse.
Til gengæld er samarbejdet mellem Parkstyret og de ledende reaktionære
og kapitalistiske kredse i Japan meget intimt. Begge grupper frygter
derfor, at de amerikanske afsløringer af bestikkelsessagerne skal brede
sig til at omfatte de sydkoreanske-japanske forbindelser, der tilsyneladen
de er meget mere betændte.
GENFORENINGSSPØRGSMÅLET.
Der er ikke i det forløbne år sket fremskridt i genforeningsspørgsmalet.
Kravet om genforening og om kontakt med nord lyder dog nu kraftigere end
tidligere fra befolkningen i Sydkorea, og fra den sydkoreanske opposition,
samtidigt med DDF Korea klart har sagt, at den ikke kan forhandle med
Parkstyrets repræsentanter samtidigt med,at det undertrykker de sydkorean
ske demokrater og patrioter.
DDF Korea har flere gange gentaget sin opfordring til USA om, at der ind
ledes direkte fredsforhandlinger mellem DDF Korea og USA til afløsning
af våbenhvileaftalen fra 1953.
USA og Sydkorea har fortsat sine betræbelser på at få gennemført sin to
Korea politik, men har heldigvis ikke opnået fremskridt for den.
VENSKABSFORENINGENS AKTIVITETER.
Som anført var der ikke så megen udadvendt aktivitet i beretningsperiodens
første halvdel.
Foreningen flyttede kontor til et betydeligt billigere, men også mindre
lokale i Schacksgade, og det krævede en stor praktisk indsats fra besty
relsens medlemmer.

ARRANGEMENTER.
Foreningen har kun afholdt et mindre antal selvstændige arrangementer«
Ber har været afholdt to velbesøgte medlemsmøder, et om DDF Koreas
økonomi og et med Ellen Brun og J Rersh om deres nye bog Socialist Korea.
Desuden har der den 25.juni ( årsdagen for Koreakrigens start) og 9,Spt.
(årsdagen for DDF Koreas grundlæggelse) været afholdt plancheudstilling
på Strøget
Ved disse plancheudstillinger er der uddelt og solgt materiale og udstillinge
har haft hovedvægten på kravet om USAs tilbagetrækning fra Sydkorea.
Foreningen har desuden deltaget med udstilling og bod ved l.maj arrange
mentet i Fælledparken og ved Land og Folks Pressefest,
Vor Ålborgafdeling deltog med en bod ved Nordjysk Mødested i eftersommeren
med stor succes.
Det er vor opfattelse at det er meget givende at deltage i sådanne fælles
arrangementer, og vi opfordrer vore medlemmer til at deltage i

lokale

arrangementer i venskabsforeningens navn. Bestyrelsen er så behjælpelig
med det praktiske.
LOKAL ARBEJDET.
Der har ikke været de store lokale aktiviteter i de bestående lokalafde
linger.
Til gengæld er startet to nye afdelinger. En i Randers- Nørre Djurs og en
i Randers.
Afdelingen i Randers fik en fin start.
Den arrangerede i april en udstilling i Randers Kulturhus.
Udstillingen blev leveret fra foreningen og ophængt af lokale medlemmer,
og officielt arrangeret i et samarbejde mellem foreningen, DDF Koreas am
bassade og Kulturudvalget i Randers.
I åbningen deltog borgmesteren og DDF Koreas charge d !affairs, og Randers
by modtog

repræsentationens medlemmer.

Udstillingen fik et fint besøg og fin omtale.
Vi opfordrer andre medlemmer til at undersøge mulighederne for lignende
lokale udstillinger i biblioteket eller kulturhuse, idet det er vor erfa
ring, at en sådan udstilling giver fint besøg og lokal interesse.
Det kan let kombineres med et besøg af repræsentanter fra ambassaden,
der gerne vil besøge de forskellige dele af Danmark, og særdeles gerne vil
deltage i sådanne lokale arrangementer.
Ligeledes kommer bestyrelsens medlemmer gerne ud for at holde foredrag om
Korea, eventuelt ledsaget af lysbilleder.

- 6 PUBLIKATIONSVIRKSOMHEDEN.
Det er lykkedes at få gang i udgivelsen af vort blad igen.
Det er omdøbt til Det Ny Korea og bladets målsætning fremgår af det
første nummer i den nye skikkelse.
Der er endnu et nummer på trapperne, og vi håber nu at have fået udgivel
sen ind i faste rammer.
Det at udgive et sådant blad er imidlertid en stor opgave for en så lille
forening som vor, men til gengæld en af de opgaver bestyrelsen priori
terer højest.
Som nævt i sidste årsberetning, havde bestyreksen vedtaget at man ikke
længere skulle $ltage i udgivelsen af

de store Kim II Sung bøger, og

i stedet kun udsende nye aktuelle taler og artikler.
Denne udgivelseslinie er diskuteret med koreanerne, der er enig heri,og
baggrunden for de store bøger, der rent faktisk er kommet i perioden må
udelukkende ses i, at. de allerede ved sidste generalforsamling var under
produktion.
. . .
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Vi har i årets løb udgivet en ny udgave af vor agitatipnsfolder, der kort
fortæller om foreningens arbejde og om udviklingen i DDF Korea og -Koreaspørgsmålet.
SAMARBEJDET MED KOREA.
Samarbejdet med Korea er i det forløbne år forløbet godt.
Anders KrisSensen/aelrSg ieSep€§mber i en International Juchekonference
og havde under deres besøg lejlighed til at diskutere fælles problemer
med Venskabsforeningen Korea-Danmark og den koreanske komiteen til kul
turelforbindelse med udlandet. I Oktober var formanden for komiteen Kim
Gwan Sop i Danmark i andet ærinde og vi benyttede også her lejligheden tJl
en grundig drøftelse af vort arbejde.
Under vore drøftelser har vi stedse betonet de specielle krav, der må
stilles til propagandaarbejde og venskabsarbejde i et land son Danmark,
og har mødt god forståelse for vore synspunkter.
Vi har ligeledes etableret et godt samarbejde med de nye repræsentanter
på DDF Koreas... ambassade,
Foreningen vr
ar i februar repræsenteret i en international konference i
Brussel om genforeningsspørgsmålet.
FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITETER.
Bestyrelsen drøftede ved et heldagsmøde i august grundigt det kommende
års aktiviteter.
Der var enighed om, at tre politiske aktiviter må prioriteres højt, lige
som vi var enige om, at den hidtidige differencerede aktivitet skal fort
sætte, men at det er vigtigt i hver enkelt aktivitet at gøre sig sin mål
gruppe klart.

- 7 Vi vil prioritere følgende politiske spørgsmål s
1. GENFORENINGSSPØRGSMÅLET.
Bet er her vigtigt at popularisere DDF Koreas genforeningspolitik,, samt
forklare, hvorfor alle koreanere prioriterer genforeningsspørgsmålet
så højt.
Hovedvægten må desuden lægges på kravet om tilbagetrækning af USAs trop
per i Sydkorea.
2. SYDKOREA - ANTIIMPERIALISTISK ARBEJDE.
Der må udføres aktiviteter der oplyser om situationen i Sydkorea, og
udviklingen i Sydkorea må sættes i en generel antiimperialistisk sam
menhæng, specielt i forholdet til USA og Japan.
3. DEN SOCIALISTISKE UDVIKLING I DDF KOREA - JUCHE IDEEN.
Oplysningsarbejdet om den socialistiske opbygning i DDF Korea må
fortsættes, med særlig vægt på Juche ideen og den uafhæhqige linie i op
bygningen og i udenrigspolitikken.
En del af de anførte aktiviteter må ske i samarbejde med andre organisati
oner og grupper.
Således må genforeningsspørgsmålet og initiativer om dette ske i samarbejde
med bredere kredse, ligesom Sydkoreaarbejdet må ske i samarbejde med de
traditionelle antiimperialustiske organisationer og grupper m.v.
Men i alle spørgsmål gælder, at det er venskabsforeningens opgave at være
initiativtager, informationsformidler og koordinator.
Bestyrelsen diskuterede også de 3 målgrupper, vi henvender os til.
Det er;
1. Den snævre kreds med ret indgående kendskab til Korea. Middels seminarer
studiekredse og oplysning om eksisterende litteratur m.v.
2. Medlemmer, synpatisører og andre der generelt er posetive over for Korea.
Middel; Det Nye Korea, egne publikationer og pjecer, film, og arrangementer
i samarbejde med andre organisationer.
3. Den brede offentligheds Udstillinger, dokumentarfilm, foldere m.m.
PLANLAGTE AKTIVITETER.
Bestyrelsen har planlagt at afholde en konference om genforeningsspørgs
målet den sidste lørdag i januar 1978. Her vil blive givet en grundig ind
føring i baggrunden for genforeningsspørgsmålet og om udviklingen i Syd
korea. Der vil blive inviteret repræsentater for organisationer, der har
beskæftiget sig med genforeningsspørgsmålet i årenes løb.
I midten af april afholdes et weekendkursus med hovedvægten på den sociali
stiske opbygning i DDF Korea og Jucheideen. Deltagere skal være medlemmer
og særligt interesserede.

Bestyrelsen forsør r at arrangere udstillinger på biblioteker o.l, herunder
udstilinger i provinsen.
Desuden følger bestyrelsen nøje situationen i Sydkorea, og er parat til
at tage initiativ til en demonstration, hvis don nuværende sociale uro
og studenterdemonstrationerne udvikler sig.
Ligeledes følger bestyrelsen nøje den japanske regerings politik overfor
Korea, herunder overfor det koreanske mindretal i Japan, for der at kunne ■
tage et passende initiativ, idet det or bestyrelsens skøn, at den japanske
regering og ambassade er forholdsvis ømskindet over for sit omdømme i
Danmark.
Som anført vil der ikke blive udgivet flere mammutbøger af Kim II Sung.
Uddannelsesteserne er under oversættelse og nogle korte interviews er
under trykning.
Desuden er en oversigtsbog over DDF Korea under trykning, oversat fra
koreansk.
Det or bestyrelsens opfattelse, at det er meget vigtigt at få udgivet mater,ia
om Korea skrevet af danskere og beregnet på et dansk publikum.
Der vil derfor, blive udarbejdet en folder om -genforeningsproblemet, lige
som der er to pjecer under udarbejdelse.
Den ene om det koreanske mindretal x'Japan og deres organisation CHONGRYUN
og den anden,om Jucheideem cg dens betydning i Korea. Desuden håber vi
at få lavet en pjece.., om udviklingen- i Sydkorea.
Udgivelsen a,fPDet Nye Korea: vil fortsat have førsteprioritet.
REJSER TIL KOREA.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er en betingelse, at nogle flere
får lejlighed til atbesøge Korea,for at få flere aktive i foreningen.
Vi forhandler derfor nu med koreanerne om at arrangere studierejser til
Korea bestående af medlemmer, der selv skal betale rejseudgifterne.
Forhandlingerne er ikke afsluttet, men det tyder på at det vil blive mu
ligt at arrangere en mindre grupperej'se i 1978.

