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SvenskKoreanska
Föreningen
• Svensk-Koreanska Föreningen är en partipolitiskt obunden vänskapsförening, som arbetar för att stärka vänskapen mellan de svenska och koreanska folken och för att
utveckla statliga, ekonomiska och kulturella förbindelser
mellan Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Korea,
samt för att öka solidariteten med det koreanska folkets
strävanden efter en fredlig och självständig återförening.
• Föreningen anordnar möten och demonstrationer, film
visningar och utställningar för att sprida kunskap om
Koreafrågan. Dessutom anordnas studier, medlemsmöten
m.m.
• Vi behöver många nya medlemmar för att verkligen
kunna stärka vänskapen mellan Sveriges och Koreas folk
och solidariteten med det koreanska folkets strävanden för
att fredligt återförena sitt land.
Demokratiska Folkrepubliken Korea spelar i dag en
framträdande roll bland de alliansfria, självständiga sta
terna.
Ett stort antal länder i Asien, Afrika och Latinamerika
har uttalat sitt stöd åt Demokratiska Folkrepubliken Kore
as ståndpunkt att USA-trupperna måste dras bort från
södra Korea och att landet skall återförenas självständigt
och med fredliga medel. 1975 antog Förenta Nationernas
generalförsamling en resolution av historisk betydelse,
som kräver att de så kallade FN-trupperna (som i själva
verket är USA-trupper) skall dras bort från södra Korea
och att stilleståndsavtalet om Korea skall ersättas med
ett fredsavtal. Även Sverige bör på alla sätt stödja det
koreanska folkets kamp för fredlig och självständig åter
förening och verka för att USA-trupperna dras bort från
södra Korea.

Bli
medlem!
Som medlem får du tidningen Korea-information och

löpande information om för
ening
ens aktiviteter och
utvecklingen i Korea. Medlemsavgiften är 250 kr (sammanboende 300 kr, studerande 100 kr) och insättes på
föreningens plusgiro 65 06 66 - 1.

Andra nordiska
vänskapsföreningar

• Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea, c/o Anders
Kristensen, Mjølnerparken 50, 2.tv., DK-2200 København
N, Danmark. Tel + 45 33 14 15 26, mobil + 45 23 69 07 80.
E-post: dk-korea@inform.dk Webbsida: dk-korea.dk.
• Vennskapsforeningen Norge-Korea, Boks 40, Blindern,
Oslo 3, Norge.
• Suomi-Korea-seura ry, c/o Juha Kieksi, Kytömaantie 174,
FI-32200 Loimaa, Finland. juha.kieksi@saunalahti.fi

Styrelse
Christer Lundgren (ordf.), Thomas Thornell (kassör),
Torbjörn Björkman, Magnus Fastbom, Göran Lind,
Fredrik Lundberg, Regina Munoz, Oskar Mölleby, Ola
Obrant, Hendrik Pastén, Daniel Uppström.
Suppleanter: Reine Larshans, Dan Kotka.
Revisorer: Göran Lundberg, Christer Henriksson.

Redaktion
Redaktör och ansvarig utgivare: Christer Lundgren.

Bidrag kan sändas direkt till Chris
ter Lund
gren,
Brunflogatan 35, 162 53 Vällingby. Tel. 08-37 87 97.

Webbsida
www.svenskkoreanska.se

e-post: info@svenskkoreanska.se

Adress
Svensk-Koreanska Föreningen, c/o Thomas Thornell,
Ankargatan 29 B, 824 42 Hudiksvall.
Plusgiro: 65 06 66 - 1.

Kontakt
namn
För medlemmar och andra som vill ha kontakt med
någon föreningsmedlem på sin egen ort lämnar vi här
några namn och telefonnummer:
Domsjö: Torbjörn Johansson, tel 0660-169 38.
Gislaved: Curt Vang, tel 0371-14026.
Gävle/Sandviken: Torbjörn Björkman, 072-5694465.
Göteborg: Kjell Martinsson, tel 031-330 78 95.
Herrljunga: Daniel Uppström, tel 0708-12 24 49.
Hudiksvall: Thomas Thornell, tel 0650-941 35.
Kalmar/Nybro: Johan Karlsson, tel 070-562 56 30.
Karlskrona: Ulf Bjerén, tel 0455-175 95.
Ludvika: Anders Pudas, tel 073-87 00 220.
Malmö: Ragnar Danielsson, tel: 0708-76 54 97.
Umeå: Fredrik Wilcek, tel 073-778 17 18.
Visby: Klas Hallberg, tel 073-806 67 90.
Vänersborg: Rolf Westergren tel: 0707-33 61 81.
Örebro: Jan Tell, tel 019-33 02 41.
Målet är att få kontaktnamn på alla orter där vi har
medlemmar, så meddela oss om du tillåter att vi sätter
ut ditt namn.
Tryck: Vällingby Tryckeri, Stockholm 2019.

Omslagsbild:
Denna bild på DFRK:s högste ledare Kim Jong Un
till häst på det legendariska berget Paektusan tolkas
som en signal om nya krafttag och mer offensiv taktik
mot USA-imperialisterna och deras medlöpare.
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DFRK skärper tonen:

Nog med tomt prat från USA
Sverige behöver inte bemöda sig mer
Nordkorea har tröttnat på
USA:s trixande och samtal
som inte leder någonvart. Nu
ställer man bestämda krav
som förutsättning för fortsatta
samtal om fred och kärnvapennedrustning på Korea
halvön och normalisering av
relationerna med USA.
Lördagen den 5 oktober lämnade
DFRK:s chefsförhandlare Kim Myong Gil samtalen i Stockholm med
motiveringen att amerikanerna ”inte
tog med sig något till förhandlingsbordet” och i ett skarpt uttalande den
19 november klargjorde den höge
politikern och generalen Kim Yong
Chol att USA måste upphöra med sina
gemensamma militärövningar med
Sydkorea en gång för alla, inte bara
tillfälligt senarelägga dem. Han sade
också att Sverige har spelat sin roll
färdigt som ”baksäteschaufför” och
inte behöver bemöda sig mer.
Samtalen i Sverige hölls på konferensanläggningen Villa Elfvik Strand
på Lidingö mellan Kim Myong Gil
och USA:s särskilda sändebud för
Nordkorea, Stephen Biegun. Sveriges
särskilda sändebud till Nordkorea
Kent Härstedt var närvarande.
Torsdagen den 10 oktober, några
dagar efter mötet i Stockholm, protesterade DFRK:s utrikesdepartement
i ett uttalande mot att sex EU-länder,
däribland Storbritannien, Frankrike
och Tyskland, på USA:s inrådan på
tisdagen hade hållit ett slutet möte
med FN:s säkerhetsråd för att kritisera
DFRK:s försvarsåtgärder.

Amerikanskt missilprov

”FN:s säkerhetsråd, som säger sig
vara för rättvisa och jämlikhet, finner
fel i den rättvisa åtgärd som tillhör
vår rätt till självförsvar, samtidigt
som man tiger som muren om
USA:s nyligen genomförda testuppskjutning av den interkontinentala
ballistiska missilen Minuteman 3.
Detta är en allvarlig provokation
mot DFRK.
Än värre är att USA bad om
DFRK-USA-förhandlingar på ar-

Kim Yong Chol, general och vice
ordförande i Koreas arbetarpartis
centralkommitté. Den sydkoreanska
tidningen Chosun Ilbo påstod 31 maj
2019 att han hade dömts till ”tvångsarbete och ideologisk utbildning”.
betsnivå, men de kom till samtalen
tomhänta och avbröt dem därigenom. Ändå hävdade de att resultatet
av förhandlingarna var positivt
och uppmuntrade sina satelliter att
utfärda ett uttalande kritiskt mot
DFRK. Vi undersöker nu ingående
vilken deras avsikt var.
Som världssamfundet erkänt,
genomförde USA det senaste
interkontinentala ballistiska missilprovet i ett försök att pressa
DFRK. DFRK kan ge lika för
lika, men vi tillämpar nu återhållsamhet enligt bedömningen att
en motåtgärd inte är nödvändig
ännu och att det ännu är för tidigt.
Men vårt tålamod har en gräns
och det finns ingen garanti för att
det fortsätter hur länge som helst.
Trots den skarpa varningen från
DFRK tog FN:s säkerhetsråd, utan
en korrekt måttstock och utan skälig
anledning, upp den fråga som rör
DFRK:s rätt till självförsvar bara
för att tillmötesgå någons intressen. Verkligheten manar DFRK att
ompröva de avgörande åtgärder
som vi vidtagit på eget initiativ för
att bygga förtroende med USA.”
Den 19 november, efter att USA och
Sydkorea senarelagt en planerad
militärövning, sade Kim Yong Chol,
som tidigare lett samtal med USA, att

senareläggningen var irrelevant. USA
måste ”en gång för alla” upphöra med
gemensamma militärövningar med
den sydkoreanska krigsmakten
– Senareläggningen av övningen
betyder inte att fred och säkerhet på
Koreahalvön tryggas och är inte till
hjälp för de diplomatiska ansträngningarna, konstaterade han.
– DFRK har inte för avsikt att
sitta ned med det luriga USA
och kommer inte att återgå till
samtalen innan de fullständigt
och oåterkalleligen upphör med
sin fientliga politik.
– Från och med nu kommer DFRK
att få rimlig kompensation för varje
administrativ bedrift som USA:s president har pratat alltför mycket om i
över ett år, sade han.
Trump har upprepade gånger
framställt Nordkoreas moratorium för
kärnvapenprov och interkontinentala
ballistiska missiluppskjutningar som
utrikespolitiska framgångar för honom, påpekar nyhetsbyrån AFP.
Sverige, som hade förmedlat ett
förslag från USA om ett nytt möte i
december, kritiserades också.
– USA utnyttjar Sverige som mellanhand för att inte ge intryck av
att de kryper för DFRK. Men nu då
Pyongyang och Washington känner
varandras ståndpunkt, behöver Stockholm inte längre arbeta för DFRKUSA-dialog, sade chefsförhandlaren
Kim Myong Gil till KCNA.
– Om den svenska sidan uppför sig
som en baksäteschaufför, kan det
komma att betraktas som oförnuftigt. Den svenska sidan uppmanas
att ordentligt förstå situationen
och uppföra sig korrekt.
De allt skarpare uttalandena från
DFRK i förening med flera vapentester
bekräftar att tidsfristen vid årets slut
för att USA ska ändra inställning håller på att löpa ut. Den sydkoreanske
presidenten Moon Jae In tycks också
ha spelat ut sin roll som fredskraft.
Nu är det uteslutande på Trump och
USA-administrationen det ankommer
om dialogen och avspänningen ska gå
framåt, eller om det blir en ny epok
av konfrontation.

KOREA-information 4 . 2019

4

Konsten att fånga en bläckfisk
Kim Jong Uns pågående fredsoffensiv

I en längre artikel i tidskriften Monthly Review (nov 2019) belyser Koreakännaren
Tim Beal konflikten mellan USA och DFRK och de interna motsättningarna
inom USA-administrationen. Artikeln återges här kraftigt förkortad.
Ända sedan USA delade Koreahalvön
1945 har Nordkorea tvingats hantera
den existentiella utmaning som USA:s
fientlighet innebär. För Nordkorea är
relationerna till USA av största vikt,
nyckeln till överlevnad och välstånd.
För USA är Nordkorea bara en del av
den politiska scenen, färgstark men
mer fantasi än substans.
Nordkorea och USA är så oerhört
olika beträffande historisk erfarenhet,
storlek, motivation och styrning att
man kan se deras relation som en kamp
mellan en fiskare, liten men fokuserad
på huvuduppgiften, och en bläckfisk,
gigantisk och kraftfull men oenhetlig
och utan ett tydligt och enande fokus
förutom dess glupande aptit.
Ernest Hemingways ”den gamle”
kämpade med en svärdfisk, en jättefisk
längre än hans egen båt. USA däremot
kan snarare ses som en bläckfisk av
främst en anledning. Svärdfiskar,
fiskar och djur i allmänhet (både
mänskliga och icke-mänskliga) har
hjärnor som i princip kontrollerar
resten av deras kroppar. Bläckfisken
är annorlunda: ”Liksom människor
har de centraliserade nervsystem,
men i deras fall finns det ingen tydlig
åtskillnad mellan hjärna och kropp.

En bläckfisks nervceller är spridda i
hela kroppen, och två tredjedelar av
dem finns i dess armar: varje arm kan
agera intelligent på egen hand, gripa
tag, manipulera och jaga.” Att bläckfisken alltså har ett decentraliserat
informations- och beslutssystem gör
den bättre som analogi för USA än
en svärdfisk.
USA:s president Trumps okunnighet om sin imperieroll och hans
narcissistiska, rufsiga personlighet är
paradoxalt nog just det som innebär
en svag möjlighet till att fred kan
bryta ut på Koreahalvön. En smartare
president, som Barack Obama, skulle
inte gå med på fred, men Trump kan
måhända bara råka snubbla in på den.
Chansen är liten men tillräckligt stor
för att orsaka ångest i större delen av
det utrikespolitiska etablissemanget.
Ett och ett halvt år efter att Kim Jong
Un inledde sin fredsoffensiv är det allt
tydligare att, med Ruediger Franks
ord, ”Nordkorea är inte desperat.”
Deras förlitan på sin avskräckning
och flexibilitet för att motstå maximal
press har förändrat det diplomatiska
landskapet, ökat stödet från Kina och
Ryssland och orsakat fortsatt oreda i
USA:s led.

Kim måste försöka manövrera
Trump till en överenskommelse, men
i slutändan är hans inverkan på USA,
liksom alla utlänningars, begränsad.
De verkliga och avgörande striderna
står alltid i Washington. Detta är nyckeln till att förstå den politiska scenen
för toppmötena Trump-Kim.
Trots de uppenbara skillnaderna
mellan Kina och Ryssland har de en
sak gemensamt. De är båda utsatta för
USA:s krigslystnad, vill till varje pris
undvika krig med USA eller skjuta på
det så länge som möjligt och är villiga
att offra nordkoreanska intressen för
detta strategiska mål. Men allt efter
som USA:s/västs aggressivitet ökar,
försvagas skälen för eftergivenhet i
Korea eller någon annanstans och de
tvingas gå samman.
Icke desto mindre förblir deras
hållning till Korea ambivalent, vilket
återspeglar deras svaghet i relation till
USA. Istället för att inta en bestämd
linje mot USA-ledda sanktioner mot
Nordkorea i FN:s säkerhetsråd –
sanktioner som är klart i strid med
såväl FN:s stadga som folkrättens
principer – har de kompromissat och
hästhandlat och tillämpat en strategi
av att urvattna resolutioner och sedan
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inte genomföra dem så rigoröst.
USA:s sanktioner blir FN-sanktioner och länder runt om i världen implementerar motvilligt eller entusiastiskt
USA:s makt att svälta Nordkorea
till underkastelse; cirka 40 procent
av landets invånare ”kämpar med
livsmedelsosäkerhet och undernäring
och brist på tillgång till grundläggande
tjänster”. Detta i FN:s och det så kal�lade internationella samfundets namn.
Sydkoreas historia kan också ses
som en pågående kamp, med framgångar och bakslag, för att slita till
sig autonomi och eventuellt oberoende från Förenta staterna. Dess
president Moon Jae-in exemplifierar
denna konflikt, delvis intern, delvis
offentlig, mellan underdånighet och
uppror. Moon försöker också agera
mellanhand mellan Washington och
Pyongyang, men den ambitionen blir
alltmer ihålig trots mycket önsketänkande i Sydkorea.
Det nordkoreanska förhandlings
teamet är mycket mer erfaret, disciplinerat och fokuserat än dess
amerikanska motsvarighet.
Moons oförmåga att stå emot
USA och genomföra Panmunjomdeklarationen manifesterades på
många sätt. Fortsatta gemensamma
militärövningar, utplaceringen av
F-35:or (riktade mer mot Kina än

5
Nordkorea), misslyckandet med att
öppna den interkoreaska industri
parken Kaesong och beslutet att
bygga ett hangarfartyg – ett offensivt
vapensystem i högsta grad – allt bidrog
till att relationerna surnade. Moon var
inte en ärlig medlare, respekterad av
båda sidor, utan bara en budbärare
som föraktades av båda.
Krampryckningar i Trump-administrationen i september 2019 kan
signalera ett eventuellt genombrott
i Korea-politiken inför valet 2020.
Att den fritänkande Bolton kastats
ut och ersatts av O’Brien har inte så
stor betydelse för politiken som för
relationerna. O’Brien delar Boltons
entusiasm för krigisk imperialism och
har arbetat under honom, men han
lär personligen vara mindre grov och
mindre äventyrlig. Även om O’Brien
är en bestämd förespråkare för stärkande av USA:s flotta för att möta
Kina, har han inte visat någon benägenhet att störta sig in i krig. Han har
inte publicerat mycket om Korea och
hans bok, While America Slept, är ett
angrepp på Obama-administrationen
men innehåller mest klichéartade
standardreferenser.
Ryktet om att Stephen E Biegun,
USA:s särskilda representant för
Nordkorea, skulle befordras till vice
statssekreterare och ersätta en person

föreslagen av Rex Tillerson, stärker
också Pompeos grepp om USA:s
utrikespolitik.
Trots allt väsen om svårigheten att
förhandla med Nordkorea är det i själva
verket den mest hanterbara av USA:s
utrikespolitiska frågor. Nordkorea är
strategiskt, flexibelt, skulle antagligen
acceptera en ”begränsande” kompromiss och utgör inget militärt hot. Med
Kinas uppgång och ökade fientlighet
är Nordkorea inte längre lika viktigt
som tidigare för USA som förevändning för militär närvaro i Asien. Det
handlar i huvudsak om inhemska
politiska konflikter och hantering av
skilda verklighetsuppfattningar.
Om en fredsuppgörelse kommer
att kunna komma till stånd trots
fientlighet i massan av den bredare
bläckfisken är emellertid osannolikt
eller i bästa fall osäkert.

Tim Beal

Tim Beal är pensionerad New
Zealand-baserad akademisk forskare
och ordförande i NZ DPRK Society.
Han har skrivit två böcker och många
artiklar om Korea och USA:s globala
agerande.
Läs hela artikeln The Angler
and the Octopus – Kim Jongun’s Ongoing Peace Offensive här:
https://bit.ly/2XN5kKM

Trump höjer notan för militär närvaro med 400 procent
Donald Trump höjer Sydkoreas nota för USA:s militära
närvaro med omkring 400
procent nästa år, enligt CNN.
Höjningen kritiseras inom USA-administrationen och har väckt ilska i
Seoul, där man frågar sig om Trump
kommer att dra sig ur regionen militärt om Sydkorea inte hostar upp
pengarna.
Kravet på 4,7 miljarder dollar sägs
vara taget ur luften och nu försöker
man motivera beloppet med en rad
nya avgifter inklusive såväl kostnader för amerikansk personal stationerad i Korea som för trupper och
utrustning som befinner sig där tillfälligt i samband med gemensamma
militärövningar.
USA säger sig i årtionden ha gjort
mycket som inte redovisats i detalj.

– Det var en sak när Korea återhämtade sig från kriget, men nu är
de en av världens ledande ekonomier. Koreanerna har själva sagt att
de i slutändan vill ta över Koreas säkerhet och stå som en jämlike inom
säkerhetsområdet. Nu måste de göra
en del grundläggande investeringar
för att komma dit de säger att de
vill vara, så detta är en möjlighet för
dem, sa en myndighetsperson.
Kostnadsavtalet mellan USA och
Sydkorea har funnits i årtionden och
omförhandlats vart femte år. Under
valkampanjen 2016 sa Trump att
han skulle dra bort USA-trupper från
Koreahalvön om han inte fick 100
procent ersättning för deras närvaro.
Förra året begärde han en ökning
med 50 procent. I slutändan enades
man om att Sydkorea skulle betala 8
procent mer än föregående år, men

att avtalet skulle omförhandlas årligen. I år höjde Trump det begärda
priset från cirka en miljard dollar till
fem miljarder dollar innan han övertygades av tjänstemän vid utrikesdepartementet och Pentagon att sänka
kravet till 4,7 miljarder dollar.
Seoul kan komma att debiteras
för gemensamma militärövningar,
inklusive rotationsstyrkor, som inte
alltid finns på halvön.
– Så om vi har bombplan som
stannar til vid halvön som en maktuppvisning, skulle vi, antar jag, som
en Uber-förare, ta betalt av dem för
resan, sa en kommentator.
USA kan också begära att Sydkorea betalar ”en massa personalkostnader för amerikansk personal som
är stationerad på halvön”.
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Paneldiskussionens deltagare Yifat Susskind, Liz Bernstein, Kee B. Park, Joy E. Yoon och Henri Feron.

FN-sanktioner dödar tusentals barn

I strid med folkrätten och
fullt medvetna om följderna
försöker Förenta Nationerna
hemlighålla säkerhetsrådets
brottsliga agerande mot
Nordkorea. Det skrev Carla
Stea på webbsidan Global
Research den 6 november.

Måndagen den 28 oktober hölls en lysande paneldiskussion, som avslöjade
de grymheter som är en följd av FN:s
säkerhetsråds sanktioner (i synnerhet
resolution 2397) mot Demokratiska
Folkrepubliken Korea.
Denna paneldiskussion på 777
United Nations Plaza borde ha hållits
i FN:s lokaler, i ett av de praktfulla
pressinformationsrummen och utannonserats av sekretariatet, så att de
många medierna och korrespondenterna vid FN:s huvudkontor hade uppmärksammats på den och fått veta om
de fruktansvärda konsekvenserna av
FN:s agerande, som orsakar dödsfall
bland oskyldiga barn, gravida kvinnor,
funktionshindrade och äldre.
Det hedrar Wall Street Journal att
tidningen den 31 oktober publicerade
en liten rapport av Courtney McBride
överst i kolumnen ”World Watch”, på
sidan A9.
Paneldiskussionen leddes av Yifat
Susskind, verkställande direktör för
MADRE, introducerades av Liz Bernstein från Nobel Women’s Initiative,
och med Dr. Kee B. Park, meriterad
läkare och föreläsare om Global hälsooch socialmedicin och chef för Korea
Policy Project vid Harvard Medical
School, Joy E. Yoon, specialpedagog
och pedagogisk terapeut vid IGNIS

Humanitarian Society, och Dr. Henri
Feron, Senior Fellow och juridisk
expert vid Center for International
Policy i Washington, DC.
I diskussionen presenterades så
förödande dokumentation om lidande
för civila i DFRK till följd av säkerhetsrådets sanktioner att fakta praktiskt taget kräver juridiska åtgärder
mot FN:s säkerhetsråd för att fördöma
och utkräva ansvar för de ondskefullt
ansvarslösa arkitekterna bakom de
folkmordssanktioner som gäller mot
Nordkorea. Som den kvalificerade
juristen Dr Feron betonade, står säkerhetsrådet inte över lagen.
Skadestånd till DFRK:s folk måste
utfärdas, och de medlemmar i FN:s säkerhetsråd som vägrar avskaffa dessa
brottsliga sanktioner, vilka strider mot
FN-stadgan, bryter mot folkrättens
förbud mot kollektiv bestraffning och
mot alla andra rättsinstrument som
skyddar mänskliga rättigheter. De bör
åtalas för brott mot mänskligheten
och rannsakas enligt samma lagar
som i Nürnbergdomstolen, vilken
dömde som skyldiga de brottslingar
som försökte undvika ansvar för sina
brott genom att hävda att de bara
”lydde order”. Ja, regeringarna som
utför dessa sanktioner är utan tvivel
skyldiga, men diplomaterna som
lydigt ”följer instruktioner” är själva
inte mindre skyldiga.
Publiken den 28 oktober, inklusive
olika humanitära biståndsorganisationer, företrädare för FN:s säkerhetsråd
och olika FN-uppdrag, lyssnade
bestörta när Dr. Park beskrev sin
ansträngning att genomföra ryggrads
operation på en vanför nordkoreansk
patient: han kunde inte börja operatio-

nen genom att göra ett snitt med den
tillgängliga skalpellen, för skalpellen
bet inte. Dr. Park undersökte skalpellen närmare och upptäckte att den var
rostig. Detta var inledningen på en
timmes avslöjanden.
Korea Peace Now’s publikation
”The Human Costs and Gendered
Impact of Sanctions on North Korea”
(De mänskliga kostnaderna och genuseffekterna av sanktionerna mot
Nordkorea) uppger på sid 9:
”Det är särskilt oroande att listan
över förbjudna/känsliga humanitära
föremål innefattar sterilisatorer,
UV-lampor för desinfektion, ambulanser, vagnar och ortopediska
apparater för funktionshindrade,
medicinska apparater som ultraljuds- och kardiografmaskiner, sprutor, nålar, katetrar, tandläkar- och
ögonläkarutrustning, konstgjord
andningsmaskiner, röntgenmaskiner, medicinska möbler, mikroskop,
pumpar, vattenvärmare, maskiner
för filtrering eller rening av vatten,
och maskiner för vattenborrning.”
”I en analys av 25 ansökningar
om undantag till kommitté 1718
noterade FN-panelen månader av
förseningar för fall som vattensystem, ambulansfordon och medicinsk
utrustning för nödsituationer med
mödrar och nyfödda.”
Detta är ett litet exempel ur en lista
som är så omfattande att den bryter
ner nordkoreanernas hälsa och släcker
livsgnistan för en stor del av DFRK:s
befolkning.
FN skryter oavbrutet om sina Mål
för hållbar utveckling, en skryt som
är löjeväckande och framstår som
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”En ny rapport beställd av Korea

Peace Now-kampanjen i USA
uppskattar att 3 968 personer –
huvudsakligen barn under 5 år –
kan ha dött förra året till följd av
sanktionsrelaterade förseningar och
finansieringsbrister som drabbar
FN-organ. Det faktiska antalet dödsfall
på grund av sanktionernas fulla effekt
är troligen mycket högre.

”

Den koreansk-amerikanska läkaren Kee B. Park
i USA Today 7 november 2019.
https://bit.ly/2rxMCL3
direkt lögnaktigt med tanke på att
FN:s säkerhetsråds sanktioner hindrar
Nordkoreas ekonomiska utveckling.
”FN:s och enskilda länders sanktioner har lett till att landets handel
och förbindelser med resten av
världen kollapsat och de har därmed
undergrävt och vänt de framsteg
som Nordkorea hade gjort för att
övervinna 1990-talets ekonomiska
kris och svält”, hävdar rapporten.
Det har nu varit känt i mer än fyra år att
de så kallade ”oavsiktliga konsekvenserna” av säkerhetsrådets sanktioner
mot Nordkorea är de plågsamma
dödsfallen av svält bland barn och
andra grupper av de mest utsatta eller
dödsfall av förebyggbara sjukdomar,
och förstörelse av den infrastruktur
som är nödvändig för att stödja människors liv i Nordkorea.
Specialrapportör Tomas Quintana
larmade om detta för flera år sedan.
Många humanitära organisationer har
hindrats av sanktionerna från att utföra
sitt arbete i DFRK och FN-organ som
ansvarar för att hjälpa DFRK:s folk
hindras faktiskt från sitt arbete av
dessa kriminella sanktioner.
Joy Yoon beskrev att hon tvingades
vänta i tre år på tillstånd att fortsätta
sitt humanitära arbete i Nordkorea.
Det har visats om och om igen att
dessa så kallade ”oavsiktliga konsekvenser” upprepas gång på gång, och
som denna panels expertmoderator

Yifat Susskind påpekade, när de
politiska beslut som orsakar dessa
”oavsiktliga konsekvenser” upprepas
trots kunskap om att de oundvikligen
får brutala konsekvenser, kan dessa
konsekvenser inte längre karakteriseras som ”oavsiktliga”. Dessa
politiska beslut, vilkas konsekvenser
är dödliga, är faktiskt avsedda som
folkmord. FN:s säkerhetsråd kan inte
längre förneka kunskap och inte heller
diplomatiskt rättfärdiga sin hållning.
Toppmötet i Singapore krävde ömsesidiga åtgärder från USA och DFRK.
DFRK har krävt att dessa sanktioner
ska bort. FN har inte upphävt en enda
mordisk sanktion, och nu har DFRK
skjutit upp ännu en missil. De kan inte
klandras för detta.

USA, med det fega och följsamma
FN:s säkerhetsråds medverkan, utplånade fullständigt Nordkorea och
en stor del av Sydkorea mellan 19501953. Detta krig har aldrig officiellt
avslutats. Även om det är absolut
nödvändigt att global kärnvapen
avrustning omedelbart genomförs
enligt det senaste fördraget om förbud mot innehav eller användning
av kärnvapen, så länge USA och de
främsta medlemmarna, och också
några mindre medlemmar av FN:s
säkerhetsråd vägrar att överge sina
egna kärnvapen, i strid med artikel 6
i NPT, och därmed flagrant visar sin
dubbelmoral, har DFRK moraliskt och
juridiskt motiv för att skydda sig mot
ytterligare en förintelse, liknande den
de drabbades av 1950-1953.
Ytterligare försök att genomdriva
säkerhetsrådets sanktioner mot det
tragiska och heroiska landet måste
straffas enligt Nürnbergtribunalens
principer. Säkerhetsrådets medlemmar kan inte säga att de inte var
medvetna om konsekvenserna av sina
sanktioner eller inte känner till dessa
avsiktliga ”oavsiktliga konsekvenser”. Världen vet nu. FN:s generalsekreterare måste utnyttja sitt ämbetes
tyngd och fördöma dessa barbariska
sanktioner mot DFRK. Annars är
hans funktion impotent och värdelös.
Säkerhetsrådet har blivit ett av de
farligaste instrumenten på planeten.

Carla Stea

Global Researchs korrespondent
vid FN:s huvudkontor i New York.
Forskningsassistent vid Center for
Research on Globalization (CRG).

Rapport om sanktionernas effekter

Rapporten The Human Costs and
Gendered Impact of Sanctions on
North Korea (De mänskliga kostnaderna och könseffekterna av sanktioner mot Nordkorea) har producerats
av en internationell och tvärvetenskaplig panel av oberoende experter.
Utifrån ofta negligerad information
från FN-organ på platsen och författarnas breda expertis inom folkhälsa,
juridik, ekonomi, historia och genusstudier visar rapporten att befintliga
FN-mekanismer för att undanta sådant som behövs av humanitära skäl
är otillräckliga för att förhindra deras

negativa effekter, och att förseningar
och brist på finansiering kan ha lett
till att tusentals människor dött.
Rapporten skrevs på uppdrag av
Korea Peace Now! Women Mobilizing to End the War, en global
kampanj för att utbilda, organisera
och förespråka ett Koreafredsavtal,
under ledning av Women Cross
DMZ, Nobel Women’s Initiative,
Women’s International League for
Peace and Freedom (WILPF) och
Korean Women’s Peace Movement.
Ladda ner pdf-en här:
https://bit.ly/37mbm9B
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Seminarium om Kim Jong Ils försvar för socialismen

Med anledning av 25-årsdagen av utgivningen av Kim
Jong Ils arbete Socialismen
är en vetenskap anordnade
svenska gruppen för juchestudier nyligen ett europeiskt
internetseminarium.

Texter från olika Juche-studiegrupper har publicerats på gruppens hemsida. De finns under rubriken ”2019:
North European Juche Seminar” på
https://bit.ly/2KPiuBr
Här följer Christer Lundgrens bidrag till seminariet.
1900-talet såg två internationella rörelser för befrielse: arbetarklassens
rörelse mot kapitalistisk utsugning
för social frigörelse och förtryckta
folks rörelse mot kolonialism och
imperialism för nationell befrielse.
Enigheten mellan dessa två rörelser
medförde historiska segrar för världens folk under seklets första hälft
och ledde till upprättande av ett betydande antal socialistiska länder.
Mot slutet av århundradet vändes
emellertid denna progressiva trend i
världsutvecklingen när flera länder
övergav den socialistiska utvecklingsvägen och de socialistiska idealen om klassers och nationers befrielse och återinförde kapitalismen,
om vilken de hyste illusioner. Det
var ett allvarligt bakslag i mänsklighetes globala kamp för oberoende
och för en rättvis och fredlig värld.
Ett land som inte gav efter för
denna bakåtsträvande tendens, utan
trotsigt och stolt höll socialismens
baner högt, var Demokratiska folkrepubliken Korea under ledning av
president Kim Il Sung och general
Kim Jong Il.
Den sistnämnde förklarade i flera
dokument den socialistiska världsrörelsens tragedi och drog viktiga slutsatser, relevanta inte bara för Koreas
arbetarparti, utan för progressiva
människor i hela världen. Ett framstående dokument var hans avhandling Socialism är en vetenskap, som
publicerades av Rodong Sinmun, organ för Koreas arbetarpartis centralkommitté, den 1 november 1994, där
han uttalade:
”Socialismens sammanbrott i olika

länder innebär inte socialismens
misslyckande som vetenskap, utan
bankrutt för opportunismen som
har förstört socialismen.”
Han förklarade sedan vad som karaktäriserar socialismen och den
koreanska formen av socialistiskt
system, samt några orsaker till socialismens tillbakagång i vissa länder.
Väsentligt i hans beskrivning av
socialismen är dess revolutionära
klasskaraktär, dess kollektivism,
dess fokus på folkmassorna och betoningen på behovet av att ständigt
stärka revolutionens drivande kraft
och stärka dess roll. Materiella framsteg, produktivkrafternas utveckling
och ekonomiskt uppbygge, är visserligen väsentliga, men inte grundläggande. En hög medvetenhet och
enighet är de nödvändiga förutsättningarna för folkets makt och för det
socialistiska samhällets utveckling.
Koreas arbetarparti och DFRK:s
folk gör motstånd mot trycket från
imperialister och dominanssträvare,
och följer det politiska oberoendets,
den ekonomiska självförsörjningens
och det militära självförsvarets väg.
Trots ogynnsamma objektiva förutsättningar kan samhället utvecklas
snabbt när människornas oberoende,
kreativitet och medvetande är höga
och ges fullt spelrum, påpekade han.
Ett väsentligt drag i den koreanska
socialismen är relationerna av kärlek och förtroende, kamratlig enighet, ömsesidig hjälp och samarbete
mellan dess medlemmar. Ledaren,
partiet och folket blir som en stor
harmonisk familj där det moderliga
partiet värnar om alla människor.
Partiet måste för att fullgöra sin
roll förena sig med massorna och

lyssna till vad de vill. Alla kadrer
och partimedlemmar måste utbildas
i en anda av gränslös kärlek och uppriktig tjänst till folket.
”Den historiska erfarenheten visar
att det är detsamma som att gräva
sin egen grav om det socialistiska
regeringspartiet tolererar maktmissbruk, byråkrati, oegentligheter eller korruption bland sina
kadrer.”
Han avfärdade reformistiska och
revisionistiska idéer om ”klasssamarbete”, men påpekade dock att
människans idéer och beteende inte
enbart beror på hennes samhälls- och
klasställning, och att en persons sociala och klassmässiga ställning inte
får ses som absolut.
”Var och en som älskar landet,
folket och nationen kan tjäna folket
och är följaktligen kvalificerad att
vara medlem av folkets massor. […]
Vårt parti litar på människor ur olika
klasser och skikt som är intresserade
av revolutionen. Det betraktar dem
ständiga följeslagare, inte tillfälliga
resenärer, på revolutionens väg och
leder dem längs vägen till socialism
och kommunism. ”
I dag, ett kvarts århundrade efter
att denna avhandling publicerades,
är den ännu högst relevant. Demokratiska folkrepubliken Korea har
gjort anmärkningsvärda framsteg
och är en solid fästning i världens
folks kamp för oberoende mot imperialismen. Koreas arbetarparti
och folk fortsätter, under ledning av
ordförande Kim Jong Un, med kraft
längs den väg de själva valt och bygger sin unika form av vetenskaplig
socialism, en dyrbar gåva till mänskligheten.
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Västperspektiv på kriget om Korea
Hittills har det inte funnits
någon bok på svenska som utförligt behandlat Koreakriget.
Artur Szulcs bok fyller därför
en lucka trots dess västmaktsperspektiv och övriga brister.
Boken är en konkret redogörelse
för krigets förlopp och innehåller
åtskilliga relevanta fakta, men västmaktsperspektivet bestämmer såväl
terminologin som urvalet av fakta och
slutsatserna. och den saknar redogörelse för krigets orsaker – det perspektiv
som den amerikanske Koreakännaren
Bruce Cumings uttryckt med orden
”För amerikaner började kriget
med en åskskräll 1950. För koreaner började det 1945.”
och som framgår av den officiella
nordkoreanska benämningen ”det

Koreakriget
Artur Szulc
Historiska
Media
2019

koreanska folkets rättfärdiga krig för
fäderneslandets befrielse”.
Denna bok skildrar alltså inte
USA:s ockupation av södra Korea
tre veckor efter Japans kapitulation
och Koreas befrielse, inte heller det
politiska klimatet i södra Korea före
krigsutbrottet – den pågående gerillakampen på landsbygden, motståndet i
städerna, polismaktens och fascistiska
terrorligors mord på och misshandel av

En unik asiatisk civilisation

Det är tråkigt att en så kunnig skribent som Lars Vargö,
när han tar sig an Koreas
rika och unika civilisation och
5000-åriga historia,inleder
sin bok med grova och omotiverade angrepp på Nordkorea
och på strävan efter landets
återförening.

Lars Vargö är fil dr i japanologi och
förutvarande ambassadör i Japan
och Sydkorea. Han har skrivit ett
dussin böcker, däribland Det olyckliga århundradet. När Öst och Väst
möttes, som belyser de västliga kolonialmakternas agerande och ger en
bakgrund till Japans utveckling till
kolonialmakt och dess kolonisering
av Korea.
I sin nya bok skildrar han Koreas
kulturarv, dess språk och poesi, dess
religioner, filosofi och själ (”han”),
dess historia, konfrontationen med
expansiva makter och mäktiga
grannländer, den japanska koloniseringen, landets delning och Koreakriget. Det är i många avseenden en
kunnig, inkännande och sympatisk
berättelse fram till 1945. Han redogör väl för hur det enade Korea, med

Korea – En
civilisation
i kläm
Lars Vargö
Carlssons
Bokförlag
2019

sin särprägel, formats och genom
historien, värnat sin självständighet
och drivit bort främmande makter,
och hur klassamhället utvecklats
och folkliga uppror mot korrumperade härskare drivit på utvecklingen. Han skildrar de fraktionsstrider
inom härskarklassen kring det förra
sekelskiftet som ledde fram till den
japanska koloniseringen av Korea
halvön. Men till skillnad från till exempel Bruce Cumings förstår han
inte att Nordkorea är en omistlig del,
kanske den mest genuina delen, av
den koreanska civilisationen. Hans
kortfattade skildring av Koreas delning (sid 221) är grovt felaktig, hans
förlöjligande av nordkoreansk historieskrivning ger en skev bild (han
har inte läst Kim Il Sungs utförliga
självbiografi) och Koreakriget ser
han inte i perspektiv av Koreas historiska kamp för självständighet.

oppositionella av olika schatteringar
inklusive högerpolitiker och så vidare.
Men den redogör ändå ganska utförligt
för de sydkoreanska säkerhetsstyrkornas mord på kommunister och
misstänkta vänstersympatisörer efter
krigsutbrottet i juni 1950.
Enligt den sydkoreanska statliga
Sannings- och försoningskommission,
som tillsattes den 1 december 2005,
dödades minst 100 000 sydkoreaner av
säkerhetsstyrkor under några veckor.
”FN-soldaternas upplevelser av
sydkoreanska illgärningar fick många
av dem att tvivla på det rättfärdiga i
kriget och ifrågasätta alliansen” med
den sydkoreanska regimen, konstaterar författaren.
Han anger noga vilka militära enheter som deltog i de olika striderna
och han interfolierar sin skildring med
livfulla berättelser av personer som
själva upplevde kriget.
Ett av de fruktansvärda vapen
som USA-styrkorna använde i stor
utsträckning var napalm – en slags
gelatinerad bensin som klibbar sig
fast på ting och människor och brinner med enormt hög temperatur (över
2700 grader Celsius).
Flera nya vapensystem testades också, däribland nya jetplan, helikoptrar,
styrbara robotar och biologisk krigföring, fast bokens författare avfärdar det
senare som ”ett rykte som också fick
fäste bland vänsteranhängare i väst”;
han har uppenbarligen inte läst vare
sig den internationella kommissionens
undersökning på plats eller den noggranna dokumentationen av Stephen
Endicott och Edward Hagerman.
Man kan beklaga den knapphändiga
notapparaten, inte minst då författaren
uttalar sig om vad Stalin, Mao Zedong
och Kim Il Sung tyckte och tänkte.
Bara i ett fall återges ett dokument,
men ett väsentligt sådant från en
överläggning mellan Kim Il Sung och
Stalin före krigsutbrottet 1950. Det får
man tacka för.

Christer Lundgren

Artur Szulc arbetar för den svenska
Försvarsmakten och skriver återkommande i flera tidskrifter, bland annat
Militär Historia, särskilt om Polens
moderna historia.
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Föreningens festliga femtioårsfest

Svensk-Koreanska föreningen
firade sitt 50-årsjubileum med
en fest den 26 oktober i Alviks
kulturhus i Stockholm.

Festen blev en mötesplats för såväl
aktiva medlemmar som flera som
tog tillfället att återknyta kontakten
med föreningen samt andra inbjudna
Koreavänner.
Föreningens ordförande Christer Lundgren inledde festen med
ett välkomsttal, där han kort belyste
föreningens historia, nämnde några
medlemmar som spelat en framträdande roll och kommenterade det
aktuella läget på Koreahalvön.
Ett specialnummer av föreningens
tidning Korea-information om föreningens historia delades ut.
Medan deltagarna sedan avnjöt
koreansk mat, en gåva till föreningen från vännerna på DFR Koreas

Tyskland och Korea är båda länder som upplevt krig och nationell
delning, påminde Einar Schlereth.

föreningen Pekka Kotkasaari, var
däremot själv på plats, tillsammans
med organisationens sekreterare
Juha Kieksi, och höll ett varmt lovordande gratulationstal till de svenska Koreavännerna.

Hong Chong Gil, vicedirektör för
KASS (Korean Association of Social
Scientists) sekretariat, med sin tolk
och medhjälpare Jin Myong Il.
ambassad, framfördes flera tal och
hälsningar.
En delegation från KASS (Korean
Association of Social Scientists), just
anländ från Pyongyang via Arlanda,
framförde sina lyckönskningar och
presenterade sin verksamhet.
Den tysk-svenske författaren och
översättaren Einar Schlereth berättade om sina personliga erfarenheter av USA-imperialisternas krigföring och kommenterade likheter
och skillnader mellan Tyskland och
Korea – två länder som båda delades
efter andra världskriget.
Föreningens förre ordförande
Thomas Rönström skildrade livfullt föreningens historia och delade
med sig av egna minnen och intryck
av vänskapsarbetet.
En hälsning från den danska vänskapsföreningens ordförande Anders Kristensen, som själv var
förhindrad att delta, lästes upp. Ordföranden för den finska vänskaps-

Pekka Kotkasaari, ordförande för
vänskapsorganisationen Korea-Finland, lovordade varmt den svenska
vänskapsföreningen.
Hälsningar framfördes av Kjell
Bygden från Sveriges Kommunistiska Parti och av Dennis Källerfors från Kommunistiska partiet.
Mikael Halkola från den kristna
biståndsorganisationen Trosgnistan
gratulerade och tackade för det väl
fungerande samarbetet och stödet
till organisationens humanitära biståndsverksamhet i DFRK. Agneta
Norberg och Jan Mellring talade
och styrelsemedlemmarna Regina
Muñoz och Oskar Mölleby, ordförande i Svenska Juchestudiegruppen,
tackade Christer Lundgren för hans
15-åriga ordförandeskap.
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Hälsning
till Koreas
högste ledare

Foto: Daniel Uppström

Till marskalk Kim Jong
Un, ordförande för Koreas
arbetarparti, ordförande
för Demokratiska Folkrepubliken Koreas kommission
för statsangelägenheter
och högste befälhavare för
DFRK:s väpnade styrkor.

Föreningens förre ordförande Thomas Rönström berättade livfullt om föreningens historia.

Kjell Bygden, Sveriges Kommunistiska Parti.

Dennis Källerfors, Kommunistiska
partiet.

Frank Melander och Erik Danielsson
Regina Muñoz, medlem i för- avslutade festen med livfull karaokesång
eningens styrelse.
på koreanska..

Stockholm, 26 oktober 2019.
Respekterade ordförande Kim Jong
Un, Svensk-Koreanska föreningen
firar idag sitt 50-årsjubileum med
en färgstark sammankomst i Stockholm. Traditionerna av vänskap
och solidaritet med Demokratiska
Folkrepubliken Korea i Sverige går
tillbaka till 1950-talet, särskilt motståndet mot USA-imperialisternas
angreppskrig. Under de senaste
fem årtiondena har vår organisation arbetat oavbrutet för att sprida
kunskap om Korea och organisera
stöd för det koreanska folkets rättvisa kamp för fred, oberoende och
nationell återförening.
Vi är glada att se de betydande
framgångarna under Er ledning i
det socialistiska uppbygget och
Demokratiska Folkepubliken
Koreas utveckling till en mäktig
självständig och blomstrande
socialistisk makt, som stärker sin
ställning som en solid fästning i
världens folks kamp för oberoende
mot imperialism.
Vi följer nära er kamp för fred
och stabilitet på Koreahalvön och
välkomnar varje steg mot landets
återförening genom den koreanska nationens kraft utan utländsk
inblandning, enligt principen Av
Vår Nation Själv.
Vi önskar er uppriktigt framgång
i förverkligandet av denna rättfärdiga uppgift.
På vägnar av svenska vänner
till Korea,
Christer Lundgren
ordförande,
Svensk-Koreanska föreningen

B
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Föreningsbrev

Svensk-Koreanska Föreningen,

c/o Muñoz, Etydgränd 1, 142 63 Trångsund.

KOREA-information 4 . 2019

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan.

Musik utan gränser
På Musikaliska akademien
anordnades en koreansk konsert den 22 september. Fredrik Lundberg rapporterar.
Detta var för mig ett tillfälle att få ta
del av klassisk musik och samtidigt
ett unikt tillfälle där musiker från
norra och södra Korea uppträdde
tillsammans. Allt detta i den vackra
byggnaden Musikaliska akademien.
Song Mi Kim, sopran från DFRK,
och Hyung Joon Won violinst från
ROK var huvudpersoner och gav
musiken kraft.
Jag är inte någon som lyssnar
på P2 och kan denna musikgen
re, men mycket vackert var det.
Jag fick njuta av stycken av Antonín
Dvořák och Béla Bartók.
Att få höra en sopran sjunga på så
här nära håll utan mikrofon är mäktigt.
Hyung Joon Wons spelstil kändes
ledig och glad.

Avslutningen när Song Mi
Kim och Hyung Joon Won
framförde Arirang var hoppfull och gjorde
tillställningen
värd sitt namn,
Musikens kraft
har inga gränser.
Initiativtagare och producent för det
"Musikens kraft har inga gränser" var mottot för en
hela var Migemensam koreansk konsert i Stockholm. På bilden från
chelle Mope
vänster: Hyoung Joon Won, violin. Song Mi Kim, sopran.
Andersson,
Maria Rostosky, piano. Hugo Ticciati, violin.
som bodde i
Pyong
y ang under två år. Innan de koreaner hon umgicks med. Jag
musiken startade höll hon en kort är tacksam och glad att Michelle tog
föreläsning om sina intryck. Hon sa sig an uppgiften att genomföra detta
att hon upplevde värme, gemenskap arrangemang.
och generositet vid sina besök i den
katolska kyrkan i Pyongyang och med
Fredrik Lundberg

Ny trafikpark för barn i Pyongyang

En sak koreanerna ligger i framkant i är pedagogiska och interaktiva läromedel. Här är en liten videosnutt som
visar hur man lär barn trafikvett på ett kul och lärorikt sätt: https://bit.ly/2DcObRi Det är därtill väldigt gulligt. Jag
gillar hur de tenderar att stimulera barnens alla sinnen. Varenda skola har ju en massa olika rum med olika teman,
där barnen får prova på en massa olika maskiner och sådant. Precis som i exemplet ovan. Skall man lära barn trafikvett så bygger man en liten park där de kan lära genom att leka och prova på olika roller, som bilförare, trafikpolis
eller fotgängare. Trafikskyltar blir plötsligt relevanta.
Ola Obrant

”I vårt land är en fattig människa
inte den som saknar pengar, utan kunskap.”

Kim Jong Un

