
VENSKABSFORENINGEN DANMARK -  DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
NANSENSGADE 23 - 1g6§. K - GIRO 15 39 46 - TELEFON (01)15 1153

af møde med koreanerne i DDF Koreas Ambassade d. 15./I. 1974.
Tilstede: Koreanere: Charche d'affaires Om Yong Sik, Choi, Kim(svensktal.) 
Fra bestyrelsen: CA,TD,FB,KLK,SB,AK,8D,CK.
1. C.1d:Velkommen til det nye hus. Nært møde med kære venner. Takker for

initiativet.
CA: Takkede for inbydelsen. Precenterede bestyrelsens medlemmer.
C.'d:Mente at det var en stærk bestyrelse, der særligt ville kunne ar

bejde, hvis der var enighed.
C.A.:Omtalte generalforsamlingen, der var gennemført succesfuldt og 

nævnte lovændringerne.
C. 'd:Har læst vores rapport til generalforsamlingen og fundet at den 

var absolut tilfredsstillende for foreanerne, venskabsforeningen 
havde udført meget arbejde. Særligt arbejdet inden for det sid
ste år med at intruducere "Juche"idéen hos det danske folk og 
Kim II Sungs værker hos den danske offentlighed. Også kampen for 
genforening har været i foreningens arbejde, forsøget på at øge 
venskabet mellem de to folk og gode aktive støttehandlinger. Un
derstreger hvorledes foreningen har været i stand til at gennem
føre disse aktiviteter; en konkret linie for foreningens aktivi
teter, enighed mellem Amby og koreanernes mt gode relationer mellem 
foreningen og de deanske myndigheder og også til informationskon
toret. Takker for aktiviteterne. Håber på et godt år i foreningen. 
Har ingen indvendinger mod foreningens nye målsætning - ønsker 
foreningen succes.

C.A: Takkede for de venlige ord og understregede betydningen af det 
gode samarbejde mellem informationskontoret og foreningen.
Fremlagde aktivitets planen for det næste %år.
Ønskede månedlige fællesmøder for bestyrelsen og koreanerne.

C.'d:Hilser dette forslag velkommen.
C.A.:Bad om en liste over film samt flere plader fra Korea, ønskede ny 

film til hærens dag d. 25/4.
Foreslog at der kom flere tekniske delegationer - gode til møde.

2. C.*d:God arbejdsplan. Mener at foreningen vil gennemføre den. Har ikke
alternative forslag, men tilføjer:ønsker Teserne om socialistiske 
landbrugsspørgsmål færdig til lo-års dagen d. 25. januar.

C.A.:Kan ikke blive færdig til februar.
C.'d:Ønker den socialistiske forfatning trykt som bog som i Sverige.
C.A.:Meget dyrt.

3. C.'d:Der findes flere obj. og kendte forfattere, der har skrevet artik
ler, de har ligesom ikke baggrund for egne artikler her.
Mange af vore venner, der ellers skriver artikler om os på en po
sitiv måde tager ofte materiale fra forfattere, der er imod kore
anerne, hvilket giver forkerte artikler, dette skal man tage sig 
i agt for.
Hav opmærksomheden henledt på den sydkoreanske ambassade og deres 
informationskontor og også deres løgragtige materiale. De førte 
påstande må modsiges og afsløres.
Beder om hjælp til dette arbejde, da ambassadens kapasitet er be
grænset.



C.A. ; Vanskeligt at modsige Jaako Kaahånkoski, idet det ikke er 
helt løgn.

4) tløder: Glem ikke. solidaritetsarr. om. 8-2. Foreslår anden form
end hidtil f.eks. koreanske film ved mødet i Roskilde 

Højskole.
5) Delegationer; Vil forsøge at skaffe nyheder på forhånd.
S) UN-spørgsmålet og indflydelse på regeringen. Forsøge at få

den offentlige opinion til at presse regeringen til ark en mere 
positiv holdning overfor DDFK i UN.

2) Solidaritesuge og Kim. Dae Jung: Vær beredt til hurtig aktion. 
Det revolutionære parti for Genfoeening skal støttes.

8) Gaver til foreningen til Amby, FB og TD. CA takker.

Referent Torsten Dinesen


