
VENSKABSFORENINGEN 

DANMARK – DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA 
c/o A. Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., 2200 København N. Tlf. 23 69 07 80 

E-mail: dk-korea@inform.dk   Hjemmeside: www.dk-korea.dk Facebook: Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea  

 

København, den 25. juni 2020 

 

UDTALELSE I FORBINDELSE MED SOLIDARITETS-MÅNEDEN FOR KOREAS 

FOLK OG DEN FÆLLES KAMP IMOD USA-IMPERIALISMEN 

 
I perioden 25. juni – 27. juli er der fokus på solidaritet med det koreanske folk, og den fælles kamp imod 

USA-imperialismen. Derfor bringer Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea 

denne udtalelse. 

 

De to datoer er datoerne for henholdsvis starten og våbenhvilen i den 3 år lange Koreakrig, hvori 

imperialistiske magter under USA’s ledelse forsøgte at knuse det socialistiske DDF Korea. Krigen blev et 

knusende nederlag for USA-imperialismen for første gang i historien i dets forsøg på at underkue et folk, der 

kæmpede for sin selvstændighed. Men forinden våbenhvilen tæppebombede USA systematisk den nordlige 

halvdel af Korea med bl.a. napalm og biokemiske våben og efterlod en republik i ruiner og aske med over 4 

millioner dræbte civile. Til trods for dette vanskelige udgangspunkt lykkedes det befolkningen i DDF Korea 

under præsident Kim Il Sung og Koreas Arbejderpartis ledelse at genopbygge en blomstrende folkemagt og 

en ny og demokratisk landbrugs- og industristat Den Demokratiske Folkerepublik Korea.   

 

USA-imperialismen er de progressive folks største fjende, og Korea-halvøen er et slående eksempel på 

USA’s imperialistiske forsøg på at opnå globalt herredømme. Allerede kort efter anden verdenskrig var 

USA-imperialismen på fremmarch i verden, og dækkede over grov udplyndring af verdens folk under 

paroler om “inddæmning af kommunismen” samt “frihed og demokrati”. USA-imperialismen erstattede den 

japanske kolonialisme i Korea, og realiteten blev, at imperialismen måtte holdes ved lige af fascistiske 

militær-diktatoriske regimer i Sydkorea, hvor diktatorer som Syngman Rhee, Park Chung Hee og Chun Doo 

Hwan begik grove overgreb på befolkningen, så som nedkæmpelsen af de demokratiske folkekomitéer, 

Cheju-massakren og senere Kwangju-massakren. Selv den dag i dag er USA massivt tilstede militært med 

gigantiske krigsøvelser vendt imod DDF Korea med hensigter om igen at starte en Koreakrig med målet om 

et USA-venligt regimeskifte i det nordlige Nord. Selvom Sydkorea i dag kalder sig ”demokrati”, er det 

fortsat USA, der er ”Big Brother” og sætter dagsordenen på alle væsentlige områder. Det er således også 

USA-imperialismen, der er årsag til sammenbruddet i bestræbelserne igennem 2 år på at opnå aftaler om 

Nord-Syd forsoning, fred, fælles velstand og genforening af den delte nation. 

 

USA har for over to år siden i Singapore sammen med DDF Korea underskrevet en fællesudtalelse om 

fredsaftale og normalisering af forholdet mellem de to lande samt atomafrustning af hele Koreahalvøen. 

Men før blækket fra underskriften var tør og sidenhen har USA fortsat sin imperialistiske politik med 

krigsøvelser og masseødelæggelsesvåben i Sydkorea, maksimalt pres gennem stadig mere massive og 

umenneskelige internationale sanktioner mod DDF Korea og dets befolkning og krav om ensidig 

nordkoreanske atomafrustning med det slet skjulte formål at foretage sammenbrud og regimeskifte i DDF 

Korea. 

 

USA-imperialismen giver således ikke op, og ser hellere krig, død og ødelæggelse end folkenes nationale 

selvbestemmelse.   

 

Vi siger: 

 

Solidaritet med det koreanske folk kamp en uafhængig og fredelig genforening af Korea!  

For folkedemokratiet i D.D.F. Korea! 

Stop sanktioner og krigsøvelser imod DDF Korea! 

USA ud af Korea! 


