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Religionens evne til å forbedre mennesker

2. august 1990 invaderte irakiske styrker under Saddam Hussein
nabolandet Kuwait. Dermed begynte Den andre gulfkrigen i Persia-
gulfen, kalt «klodens kruttønne». Mens hele verden holdt på å bli trukket
inn i krigens malstrøm, tenkte jeg: «Kristne og muslimske ledere må
komme sammen for å forsøke å stoppe denne krigen.» Jeg tok med en
gang kontakt med begge sider. Selv om Sør-Korea ikke har noen direkte
tilknytning til denne del av verden, gjorde jeg alt i min makt for å avblåse
en krig der uskyldige mennesker kom til å miste livet.

Så snart Iraks invasjon fant sted, sendte jeg medlemmer av vår
bevegelse til Midtøsten med et forslag om en regional konferanse, der
ledere fra hver enkelt religion kom sammen. Grunnen til at jeg, selv uten
noen som helst åpenbare bånd til regionen, sto fram og foreslo en
Midtøsten-konferanse, var at jeg følte at det var vår plikt som troende å
gjøre noe for verdensfreden. Dette var bare rett og rimelig. En konflikt
mellom kristendom og islam kan ikke sammenlignes med striden mellom
den kommunistiske og den demokratiske verden. Det finnes ikke noe mer
fryktinngytende enn en religionskrig.

Jeg ba president George H. W. Bush innstendig om for all del  ikke å
bli involvert i en krig i den arabiske verden, men heller bruke diploma-
tiske midler til å få Saddam Hussein til å trekke seg tilbake. President
Bush tenkte kanskje at han bare gikk til krig mot Irak, men det var ikke
slik den muslimske verden ville se det. Der er religionen viktigere enn
ens nasjon. Jeg var sterkt bekymret for at et angrep på Irak ville føre til
at hele den arabiske verden ville forene krefter mot USA og den kristne
verden.

I all hast organiserte vi en konferanse i Kairo 2. oktober samme år med
muslimske toppledere og stormuftier fra ni land, blant annet fra Syria og
Jemen. Et sentralt punkt på agendaen var min desperate bønn til den
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arabiske og muslimske verden om ikke å støtte Saddam Husseins påstand
om at dette var en hellig krig. Uansett om det var USA eller Irak som
vant, ville det ikke komme noe godt ut av det. Kunne noen tjene på og ha
glede av at bombene regnet ned og ødela hus, skoler og dyrebare
menneskeliv?

Kairo-konferansen var bare én av våre mange fredsaktiviteter. Hver
gang det tegnet til å bli en ny krise i Midtøsten, investerte medlemmer av
vår bevegelse seg modig og med livet som innsats på farlige steder. I
mange år med uroligheter og terrorisme i Israel og Palestina har våre
medlemmer dratt dit, ofte på kort varsel, og samarbeidet med store
organisasjoner for å skape fred.

Jeg er alltid bekymret når vi sender ut våre medlemmer til steder der
man ikke vet om man kommer fra det med livet i behold. Men det er
uunngåelig med slike situasjoner når man arbeider for fred. Det kan
hende at jeg selv er i Brasil og dyrker jorden der under den brennnende
solen, eller jeg besøker et slumkvarter i Afrika, men mine tanker går til
medlemmene som skynder seg av gårde til Midtøstens kruttønne. Jeg ber
om at det snarest mulig blir varig fred i verden, slik at jeg ikke lenger
trenger å sende våre medlemmer til livsfarlige steder.

11. september 2001 kom terroren som lyn fra klar himmel da de to
tårnene i World Trade Center i New York ble smadret. Noen hevder at
dette var et uttrykk for et uunngåelig sivilisasjonssammenstøt mellom
den muslimske og den kristne verden. Jeg ser imidlertid annerledes på
det. Kristendom og islam er ikke på kollisjonskurs med eller i et mot-
setningsforhold til hverandre. De er begge religioner som legger vekt på
fred. Det er fordomsfullt å se på påvirkning fra islam som radikalise-
rende, på samme måte som man på grunn av forutinntatthet lett påstår at
islam og kristendom er fundamentalt forskjellige. Kjernen i all religion
er akkurat den samme.

Rett etter at de to tårnene ble ødelagt, fikk jeg religiøse ledere i New
York og andre byer til å tre støttende til og be for ofrene og dem som
hjalp  til ved Ground Zero. En måned senere, i oktober, organiserte jeg
en større interreligiøs fredskonferanse i New York. Det var den første
internasjonale samlingen i byen etter tragedien.
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Disse dramatiske bidragene til fred i tider med krig lot seg ikke
realisere fra ingenting. I flere tiår forut for disse begivenhetene hadde jeg
investert i arbeidet for interreligiøs harmoni. Det er på basis av en slik
innsats at vi har tillit fra viktige religiøse ledere, som var villige til å reise
til Israel under intifadaene eller til New York rett etter tragedien der 11.
september 2001.

I 1984 samlet vi fra hele verden mer enn førti akademikere innen
religiøse studier og ba dem om å hjelpe til med å sammenligne skrift-
steder i de hellige tekstene til kristendom, islam, buddhisme og andre
religioner. Dette forskningsarbeidet resulterte i boken: «World Scripture:
A Comparative Anthology of Sacred Texts» (Verdens hellige skrifter: En
antologi som sammenligner hellige tekster), som ble utgitt i 1991. Da
dette prosjektet sto ferdig, oppdaget vi at for mer enn sytti prosent av
læren i de forskjellige religionene finner vi de samme eller lignende
punkter også i de andre religionene. Da blir det mindre enn tretti prosent
av læren i de forskjellige religioner som inneholder unike særtrekk ved
den enkelte religion. Det betyr at det meste av læren de forskjellige
religioner rundt om i verden forkynner, har den samme kjerne. Det
samme gjelder for hvordan religionene utøves. Ser vi bare på det ytre,
virker alt forskjellig: Noen har turban på hodet, noen et perlekjede man
kaller en rosenkrans, rundt halsen, andre et kors. Alle har de imidlertid
det til felles at de søker universets opprinnelse og å forstå Guds vilje.

Selv om det eneste to mennesker har til felles, er en hobby, blir de
gode venner. Selv om det eneste to personer har til felles, er å bli født på
samme sted, kommuniserer de med en gang godt med hverandre, som om
de hadde vært bekjente i flere tiår. Men da er det virkelig sørgelig at
religioner, som har mer enn sytti prosent til felles hva lære angår, likevel
har store problemer med å forstå og kommunisere med hverandre. De
kunne ha snakket om det som knytter dem sammen, og tatt hverandre i
hendene. I stedet understreker man bare ulikhetene og kritiserer
hverandre.

Alle religioner i verden snakker om fred og kjærlighet. Likevel er det
nettopp freden og kjærligheten de dropper når de begynner å skjelle
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hverandre ut. Selv om Israel i stor målestokk bombarderer palestinske
boligområder, lovpriser israelerne freden. Og selv om blodet renner fra
palestinske barn, og de holder på å dø, snakker palestinerne om å krige
for å skape fred. Jødedommen, Israels religion, er en fredens religion, og
det samme er islam.

Konklusjonen vi kom fram til under produksjonen av ovenfor nevnte
bok «World Scripture», er at det ikke er verdens religioner det er noe galt
med, men hvordan man underviser om trosspørsmål. En tro presentert på
en dårlig måte skaper fordommer, og fordommer fører til stridigheter.
Etter terroren 11. september ble muslimer stemplet som terrorister, men
det store flertall av muslimer er ukompliserte og fredselskende
familiemennesker akkurat som oss.

Også Yasser Arafat, som lenge var palestinernes leder, ønsket fred. I
lang tid var imidlertid hans navn nærmest et synonym for væpnet kamp
i regionen. Som formann av Den palestinske frigjøringsorganisasjonen
(PLO) levde og åndet Arafat for at Gazastripen og Vestbredden skulle bli
en selvstendig palestinsk stat. Etter at han ble valgt til president av Den
palestinske selvstyremyndigheten (PNA) i 1996, tok han avstand fra
aktivitetene til ekstremistorganisasjoner som Hamas og gikk inn for fred
i Midtøsten.

Som en del av vår innsats for fred i regionen tok jeg direkte kontakt
med Arafat ved tolv anledninger. Jeg sa alltid tydelig fra til ham hva jeg
mente om situasjonen i Midtøsten. Vandrer man på Guds stier, ser man
alltid etter det som skaper forsoning og fred.

Det var ikke lett å komme seg fram til Arafats offisielle kontor. Man
slapp bare inn etter å ha vært gjennom minst tre kroppsvisitasjoner og et
strengt sikkerhetsopplegg med vakter bevæpnet med automatrifler. Men
da våre medlemmer først var innenfor og traff ham, smilte han bredt og
ønsket dem hjertelig velkommen med sitt velkjente kefije (tradisjonelt
arabisk hodeplagg) på hodet.

Slike relasjoner er noe som ikke bygges på én eller to dager, men er et
resultat av åresvis med en ubeskrivelig stor målrettet innsats for fred i
Midtøsten. Det var bare ved hjelp av et krevende arbeid, der man risikerte
livet ved å gå inn i konfliktsoner, at vi ble i stand til å knytte bånd til
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høytstående religiøse og politiske ledere. Det kostet mye penger og
krevde en stor innsats å få det til. På den måten fikk vi til slutt tillit både
fra palestinske og israelske ledere, slik at vi kunne spille en medierende
rolle når det oppsto anspente situasjoner i regionen.

Første gang jeg satte min fot i Jerusalem, var i 1965. Dette var før
Seksdagerskrigen, og Øst-Jerusalem var da fortsatt under jordansk styre.
Jeg besøkte Getsemanehagen ved foten av Oljeberget, der Jesus svettet
blod og gråt mans han ba til Gud like før han ble pågrepet og brakt foran
øverstepresten Kaifas og folkets eldste. En kirke er blitt bygd over
klippen der Jesus skal ha bedt den natten. Der i hagen strøk jeg hånden
min over et kanskje 2000 år gammelt tre som kan ha vært vitne til Jesu
bønn. I det treet slo jeg inn tre spikere, en for jødedommen, en for
kristendommen og en for islam, og ba til Gud om at en dag de tre
religionene måtte bli forent. Hvis ikke det skjer, kan det umulig bli til en
fredelig verden. De tre spikerne står der fortsatt i oliventreet, men en
fredfylt verden er like langt unna som den alltid har vært.

Jødedom, islam og kristendom står i et skarpt motsetningsforhold til
hverandre i dagens verden, men kommer egentlig fra én og samme rot.
Problemet er hvordan de ser på Jesus. For å løse det problemet og skape
forsoning og forbrødring mellom de tre abrahamske religionene ba jeg
kristne om å legge mindre vekt på korset. 19. mai 2003 holdt vi en
seremoni i Jerusalem for å «befri Jesus fra korset», der vi lot ham «stige
ned fra det». Fra USA, et hovedsakelig kristent land, hadde vi brakt med
oss et kors, som symboliserte korset Jesus hang på. Vi gravde det ned i
den såkalte Blodåkeren utenfor Jerusalem. Det var jordstykket prestene
skal ha kjøpt som gravsted for Judas Iskariot med de tretti sølvmyntene
han solgte Jesus for, og som Judas returnerte før han hengte seg.

23. desember samme år samlet det seg mer enn 3 000 fredsambassa-
dører fra hele verden og fra alle religioner og denominasjoner. Sammen
med over 17  000  israelere og palestinere deltok de i en seremoni i
Uavhengighetsparken i Jerusalem, der Jesu tornekrone ble «tatt av ham».
I stedet ble han «kronet som fredskonge». Og de mer enn 20 000 som var
med, deltok på tvers av religiøse og denominasjonelle skillelinjer i en
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marsj for verdensfred gjennom Jerusalems gater. De lokale myndig-
hetene hadde gitt oss tillatelse og beskyttet vårt initiativ, samtidig som
palestinske og israelske familier støttet demonstrasjonen vår ved å sette
et brennende lys foran hjemmene sine.

Takket være den mønstringen, som ble overført live via internett til
hele verden, proklamerte jeg at Jesus nå var blitt den fredskongen han
alltid burde ha vært for alle mennesker. Etter århundrer med misfor-
ståelser og splittelse, ble det endelig skapt en mulighet til forsoning
mellom kristendom, jødedom og islam.

Den tredje viktigste moské i islam etter dem i Mekka og Medina, er
Al-Aqsa-moskéen, som befinner seg i Jerusalem. Det er derfra profeten
Muhammeds himmelfart skal ha funnet sted. Hvis man ikke var muslim,
var det komplett umulig å komme inn på et slikt sted. Men for oss, og
bare for vår interreligiøse gruppe, ble dørene åpnet på vidt gap.
Moskéens ledere ledsaget de kristne og jødiske lederne som hadde deltatt
i fredsmarsjen, til plasser helt innerst i helligdommen. Også islam er en
fredselskende religion. Dette var et eksempel på hvordan vi klarte å åpne
dører det hadde vært forbudt å åpne, dører som hadde vært lukket og låst
på grunn av fordommer og påståelighet. Samtidig greide vi å bringe
muslimske ledere inn i en verden med gjensidig forståelse og
kommunikasjon.

Selvsagt liker mennesker fred, men samtidig liker de også stridigheter.
Mennesker får den mest godlynte ku til å slåss. De har glede av å se på
haner med strittende hanekam som slåss på liv og død og hakker
hverandre til blods med de spisse nebbene sine. De samme menneskene
sier til sine barn: «Dere må ikke slåss! Lek pent sammen!»

Den fundamentale årsak til kriger er ikke religion eller etnisitet, men
det som foregår i våre hjerter. Alt skyldes problemer med oss mennesker.
Det moderne menneske liker å se på vitenskap og økonomi som årsak til
konflikter, men i virkeligheten er det mennesket selv som er det grunn-
leggende problem.

Det er nettopp religion som kan få mennesket til å bli godt og gjøre
slutt på menneskets onde tilbøyeligheter, som får en til å like stridigheter.
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Se bare på de forskjellige religioner i vår verden. Alle som én har de en
fredelig verden som ideal. Alle lengter de etter et himmelrike, drømmer
om et idealsamfunn og ønsker seg en paradisisk jord. Den verden vi
mennesker drømmer om og håper på, har de forskjellige religioner gitt
ulike navn, men det er den samme verden det er snakk om. Det finnes
mange religioner i verden, og så godt som alle er de delt opp i utallige
retninger og denominasjoner. Likevel håper de på ett og det samme.
Målet de alle peker på, er et himmelrike eller en fredfylt verden. Det er
et rike med varm kjærlighet, som effektivt helbreder menneskehjerter
revet i stykker av etnisk og religiøs vold.
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Elven avviser ikke bekkene og
de små elvene som renner inn i den

Den utbredte egoismen i vår verden ødelegger ikke bare individet, men
forhindrer også utviklingen av samfunnet og  nasjonen. Det største hinder
på veien fram mot en fredfylt verden er grådigheten i menneskets hjerte.
Individets grådighet sprer om seg og blir nasjonens grådighet. Hjerter
preget av grådighet skaper splittelse og konflikt mellom individer og
folkeslag. Som følge av stridigheter som har oppstått på grunn av grådig-
het, er uendelig mange blitt såret og drept opp gjennom historien.

For å gjøre slutt på slike konflikter må det finne sted en stor
revolusjon, der man forandrer noe som er så utbredt i dagens verden: et
verdisyn og en tenkning basert på feilantagelser. Hvis det skjer en
revolusjon i måten folk tenker på, kan vi med en gang løse komplekse
samfunnsproblemer, som er som tråd som har floket seg. Hvis man både
i forholdet mellom individer og nasjoner begynner å vise omtanke for og
samarbeide med hverandre, blir problemene i det moderne samfunn løst
fullstendig.

Hele mitt liv har jeg viet meg til oppgaven å skape fred. Bare å tenke
på fred gjør at jeg selv den dag i dag får klump i halsen og tårer i øynene.
Bare å forestille meg den dagen verden blir én og velsignet med fred, får
meg til å bli dypt beveget. Det er slik fred arter seg. Fred forener og
skaper bånd mellom mennesker med forskjellig tenkemåte, hudfarge og
språk. I våre hjerter lengter vi etter og håper på en slik verden.

Fred krever konkrete handlinger; vage drømmer er ikke nok. Å hele
tiden investere all sin energi i en fredsbevegelse har imidlertid ikke vært
lett. Det har vært mange strabaser, og samtidig har det krevd mye penger.
Men jeg har ikke gjort det for min egen ære og heller ikke for å tjene
penger. Det er utelukkende for å kunne bygge en verden med en solid og
ekte fred overalt på vår klode at jeg har investert all min energi. Mens jeg
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har drevet med dette arbeidet, har jeg aldri følt meg ensom. Det er fordi
fred i bunn og grunn er noe alle mennesker i verden ønsker seg. Da er det
rart at freden ennå ikke er kommet, selv om alle ønsker seg det så sterkt.

Det er lett å snakke om fred, men ikke så lett å få det til å bli fred.
Grunnen er at menneskene ignorerer og later som om de ikke kjenner
prinsippene det er størst behov for, skal vi skape en fredelig verden. Før
vi kan snakke om fred mellom individer eller nasjoner, må vi snakke om
fred med Gud.

I de forskjellige religioner i dag ser man på sin egen denominasjon
som den beste og ignorerer og holder seg unna andre religioner. Det er
imidlertid ikke riktig å bryte forbindelsen til andre religioner og trosret-
ninger.

En religion er som en svær elv på vei mot en fredfylt idealverden. Før
vannet i elven når den brede og store fredelige verden, legger det bak seg
store avstander og støter på utallige bekker og sideelver. En bekk er ikke
lenger en bekk, men blir en stor elv straks bekken flyter sammen med den
store elven. På den måten blir de ett.

Elven avviser ikke vannet som strømmer inn i den fra mindre elver og
bekker, men tar imot det alt sammen. Den omfavner alle de små elvene
og bekkene og blir til ett enkelt elveleie på vei mot havet. Vår verdens
mennesker forstår ikke dette enkle prinsippet. Sideelvene som renner inn
i den store elven, er de uttallige denominasjoner og religioner i verden.
De begynner alle å renne fra forskjellige kilder, men skal alle som én til
samme sted. De skal til en ideell verden, der det er fred i overflod.

Hvis vi ikke river ned blokkerende murer mellom religioner, blir det
definitivt ikke fred her på jorden. Ettersom religioner i løpet av flere
tusen år har vokst seg store i et nært forhold til en eller annen etnisk
gruppe, har det oppstått høye kulturelle barrierer. Det er ekstremt
vanskelig å bryte ned disse. I tusener av år har hver enkelt religion omgitt
seg med høye murer og insistert på at bare den har rett. Av og til har en
religion villet ha mer innflytelse og utviklet et motsetningsforhold med
åpne konflikter til en annen religion. Man sa at man gjorde det i Guds
navn, selv om det ikke hadde noe som helst med Guds vilje å gjøre.
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Guds vilje er knyttet til fred. En verden som blir revet i stykker på
grunn av nasjonalitet, hudfarge og religion, en verden der folk angriper,
bekjemper og slåss med hverandre så blodet renner, er ikke hva Gud
ønsker seg. Når vi  utkjemper en blodig kamp med hverandre i Guds
navn, påfører vi ham bare stor smerte. Vår istykkerrevne verden er
utelukkende blitt slik fordi alle har vært ute etter selv å bli rik og
respektert og komme seg opp i verden. En slik verden er ikke i samsvar
med Guds vilje. Han forklarte meg det tydelig. Jeg er Guds budbringer,
som omsetter i praksis det han har fortalt meg.

Veien for å skape en fredfylt verden med enhet mellom mennesker
med forskjellig religion og hudfarge har vært umåtelig utmattende.
Utallige ganger har folk skuffet meg. Mange ganger hadde jeg ikke
kapasitet nok. Likevel ga jeg aldri opp, men fortsatte med min oppgave.
Når medlemmer eller medarbeidere som sto på sammen med meg, led
kvaler og stønnet fordi oppgaven ble for vanskelig, hendte det at jeg sa
misunnelig til dem og ba dem om forståelse:

«Hvis denne veien gjør livet surt for dere, kan dere alltid snu. Og hvis
dere forsøker og forsøker, men  ikke klarer det, kan dere til og med legge
dere ned og dø, men jeg har ingen slik mulighet. Det er meg dere burde
synes synd på.»

På kloden vi lever på, er det nesten 200 land. Hvis så mange land har
planer om å bli velsignet med fred, trenger de absolutt religiøs støtte.
Religionenes styrke er noe de har i overflod av  kjærlighet. Ettersom jeg
er en religiøs person som formidler kjærlighet, er det naturlig at jeg
arbeider for verdensfred. Når det er snakk om å skape en fredelig verden,
er det ingen forskjell på islam og kristendom.

I USA samlet jeg over 20 000 geistlige på tvers av denominasjonelle
skillelinjer og startet en fredsbevegelse. Takket være den kommer krist-
ne, muslimer, jøder, buddhister og andre sammen og snakker om hvordan
vi kan finne fram til en fredfylt verden. Vi fokuserer all vår energi på
oppgaven å forandre menneskehjerter som er blitt harde.

Mitt mål er det samme i dag som det var i går. Det er å skape en forent
verden med Gud som midtpunkt. I et slikt himmelrike vil alt være
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underlagt Guds suverenitet. Hele verden vil bli forent som ett rike, ett
folk og én kjærlighetens kultur. Der kan det umulig oppstå splittelse og
konflikter. Da kommer det for første gang i historien til å bli til en
virkelig fredfylt verden.
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Det finnes flere teorier som ikke kan etterprøves, som er basert på en
materialistisk verdensanskuelse. Én er Darwins utviklingslære. En annen
har vi fått fra Karl Marx. Ideen om at ånd kommer fra materie, er en total
villfarelse. Mennesket er skapt av Gud, samtidig som alt som eksisterer,
er forente enheter med både et åndelig og et materielt aspekt. Kort sagt
er  kommunismens teorier og ideologi fulle av feil.

Likevel arbeidet jeg sammen med kommunister i den koreanske
uavhengighetsbevegelsen mens jeg studerte i Japan. Også de var mine
gode venner, som risikerte livet for sitt hjemlands frihet. Men deres ideer
og mine var fundamentalt forskjellige fra hverandre. Etter at Korea hadde
fått tilbake sin uavhengighet, kunne vi umulig annet enn å gå hver vår
vei.

Jeg er motstander av kommunismens materialistiske historiesyn. Over
hele verden startet jeg en bevegelse for å seire over kommunismen. Jeg
fikk til og med anledning til å fortelle den ene amerikanske presidenten
etter den andre i klar tale at de måtte forsvare den frie verden og konfron-
tere den sovjetiske strategi for å farge verden rød. I kommunistiske land,
som så på mitt arbeid som uakseptabelt, ble det lagt planer om å utføre
voldshandlinger som skulle rydde meg av veien. Men jeg hater ikke
kommunistlederne av den grunn. Jeg betraktet dem heller ikke som
fiender. Jeg er imot kommunismens ideologi og konsepter, men har aldri
hatet kommunistene. Gud vil  gjerne omfavne også kommunister og bli
ett med dem.

I den forstand var ikke mine reiser til Moskva mot slutten av Den
kalde krigen for å møte Gorbatsjov i april 1990, eller besøket til
Pyongyang i november året etter for å møte president Kim Il-sung, noen
vanlige reiser. De ble foretatt med livet som innsats. Det var min skjebne

– Jeg ber Dem om å tillate
religiøs frihet i Sovjetunionen
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å måtte foreta de to reisene for å forkynne Guds vilje til de to statsover-
hodene. På den tiden sa jeg halvveis spøkefullt at når Moskva blir uttalt
på engelsk, høres det ut som «must go», og at jeg derfor måtte dra dit.

Jeg har lenge hatt en fast overbevisning om kommunismen. Jeg fikk
forutanelser om at det seksti år etter bolsjevikrevolusjonen ville dukke
opp tegn på at kommunismen sakte ville gå sin egen undergang i møte,
og at det kommunistiske byggverk i 1987, etter sytti år, ville være utslitt
og kollapse. Derfor ble jeg begeistret i 1985 da jeg hørte at dr. Morton
Kaplan, en eminent professor i politisk vitenskap ved Universitetet i
Chicago, hadde foreslått å holde en internasjonal konferanse med
«Sovjetimperiets fall» som tema. Jeg ba ham om å komme og besøke
meg i forbedringsanstalten i Danbury, slik at vi kunne diskutere detaljer.
Det første jeg sa til ham da vi møttes, var at jeg ville at han innen 15.
august det året skulle proklamere «slutten på sovjetkommunismen».

«Proklamere slutten på kommunismen? Hvordan kan jeg gjøre noe så
risikabelt?» svarte dr. Kaplan og indikerte at han ikke hadde lyst til det.
Akkurat som det er de siste flammene som brenner klarest før de slukner,
var det heller ikke på den tid noen synlige tegn på kommunismens
undergang. Tvert imot var dette en tid da den vokste i styrke.

Derfor var det naturlig at dr. Kaplan var engstelig. Hvis han prokla-
merte at noe bestemt kom til å skje, og det viste seg at det ikke stemte, da
ville åpenbart hans akademiske renommé med en gang være ødelagt.

«Pastor Moon», sa han. «Jeg tror deg når du sier at kommunismen
kommer til å bryte sammen, men det virker som om den tid ikke er
kommet ennå. Så i stedet for å si ‘slutten på kommunismen’, hva om vi
heller kaller det ‘kommunismen i nedgang’?»

Det han sa, fikk meg til å tenne på alle pluggene. Jeg følte sterkt at
dersom man har en overbevisning, bør man være modig og bruke all sin
energi i kampen for det man tror på, selv om man føler seg redd.

«Dr. Kaplan, hva mener du?» spurte jeg. «Når jeg ber deg om å
proklamere slutten på kommunismen, er det fordi jeg har en god grunn
for det. Den dag du proklamerer slutten på kommunismen, vil dét i seg
selv bidra til at kommunismen begynner å miste sin kraft. Det er dét dette
dreier seg om. Hvorfor nøler du da?»
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Til slutt proklamerte dr. Kaplan «slutten på kommunismen» på en
konferanse i Geneve i regi av Professors World Peace Academy
(PWPA). Tema for konferansen var «Sovjetimperiets fall  fremtidsut-
sikter ifbm. overgangen til en postsovjetisk verden». Dette var noe ingen
hadde våget å sette på agendaen før.

Ettersom Sveits var et nøytralt land, var Geneve en viktig operasjons-
base for Sovjetunionens Komité for statlig sikkerhet (KGB). Et stort
antall KGB-agenter på oppdrag brukte byen som utgangspunkt for reiser
til andre steder i verden for å drive med spionasje eller spre terror.
Intercontinental Hotel, der konferansen vår ble holdt, lå dessuten rett
overfor den sovjetiske ambassaden. Derfor var jeg fullstendig klar over
hvor engstelig dr. Kaplan må ha vært. Noen år senere ble han imidlertid
viden kjent som akademikeren som først forutsa slutten på kommunismen.

I april 1990 deltok jeg på en World Media Conference, som ble holdt
i Moskva. Helt uventet tok den sovjetiske regjeringen imot meg som om
jeg var et statsoverhode. Fra flyplassen inn til sentrum fikk vi politi-
eskorte. Bilen min kone og jeg satt i, kjørte i et eget gult felt forbeholdt
presidenten og statsgjester. Dette skjedde under Den kalde krigen, og
Sovjetunionen var ennå ikke gått i oppløsning. Likevel ble jeg, en
antikommunist, gitt en slik utrolig oppmerksomhet av sovjetmyndig-
hetene.

På konferansen holdt jeg en tale, der jeg roste landets perestrojka-
politikk (reformer, særlig på det økonomiske område). Jeg sa at denne
revolusjonen absolutt ikke måtte bli blodig, og at det måtte bli en sinns-
og åndsrevolusjon. Offisielt besøkte jeg Moskva for å delta på den
internasjonale mediakonferansen, men egentlig fokuserte jeg i mitt stille
sinn på å møte president Gorbatsjov.

På den tiden hadde president Gorbatsjov suksess med sin perestrojka-
politikk og var meget populær i Sovjetunionen. Opp gjennom årene
kunne jeg mange ganger møte amerikanske presidenter, men det var
langt vanskeligere å treffe president Gorbatsjov. Jeg fryktet for at det
ikke ville bli mulig. Men jeg hadde et budskap som det var viktig å gi
ham personlig. Derfor ville jeg for all del møte ham. Han var i ferd med
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å reformere Sovjetunionen, og frihetens vind hadde begynt å blåse i den
kommunistiske verden, men etter hvert ville sverdene brukt i
reformarbeidet bli rettet mot hans egen rygg. Hvis ikke noe ble gjort,
ville han lett bli utsatt for stor fare.

Jeg forklarte: «Hvis han ikke møter meg, har han ingen mulighet til å
bli velsignet fra oven med hell og lykke. Hvis han ikke blir det, varer han
ikke lenge.»

Kanskje fikk president Gorbatsjov høre hvordan jeg uttrykte mine
bekymringer, for allerede neste dag inviterte han oss til Kremlpalasset.
Vi ble hentet i en limousin sendt av den sovjetiske regjeringen og tatt
dypt inn i Kreml. Vi kom inn i presidentens audiensrom, og min kone og
jeg satte oss. Sovjetunionens regjeringsmedlemmer på den tiden satte seg
ved siden av oss. President Gorbatsjov forklarte entusiastisk hvordan
hans perestrojka-politikk var blitt en suksess. Deretter viste han meg inn
i et tilstøtende rom, der vi hadde vårt eget møte, bare vi to. Jeg lot ikke
anledningen gå fra meg og sa til ham:

«Herr president, De har allerede høstet en enestående suksess med
perestrojka, men en slik reform alene vil ikke være nok. Jeg ber Dem nå
med en gang om å tillate religiøs frihet i Sovjetunionen! Hvis det bare er
den materielle verden De vil reformere, uten å inkludere Gud, kommer
perestrojka definitivt til å bli en fiasko. Kommunismen vil nå snart være
et tilbakelagt stadium. Eneste måte å redde dette landet på er å innføre
religionsfrihet. Nå er tiden inne for at De blir en global leder, som
arbeider for verdensfred med samme mot De viste da De åpnet opp
Sovjetunionen for omverdenen.»

Så snart det for ham totalt uventede uttrykket «religionsfrihet» ble
nevnt, ble president Gorbatsjov ikke så rent lite forvirret, samtidig som
ansiktet hans fikk et hardere uttrykk. Men med en holdning verdig
personen som hadde gitt sitt samtykke til Tysklands gjenforening noen
måneder tidligere, fikk han fort et mer avslappet uttrykk og hørte rolig på
det jeg hadde å si. Jeg sa med en gang: «Sør-Korea og Sovjetunionen
burde nå opprette diplomatiske forbindelser. I den forbindelse ber jeg
Dem om for all del å invitere hit Sør-Koreas president Roh Tae-woo.»
Jeg ga ham i tillegg en inngående forklaring av alt det gode et
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vennskapelig forhold mellom Sør-Korea og Sovjetunionen ville føre med
seg.

Etter at jeg hadde snakket meg ferdig, ga president Gorbatsjov meg
sitt løfte med en stemme full av en overbevisning jeg ikke hadde hørt
ham uttrykke tidligere:

«Jeg føler meg sikker på at forholdet mellom Sør-Korea og Sovjet-
unionen kommer til å utvikle seg greit. Også jeg er av den oppfatning at
vi først og fremst trenger politisk stabilitet på den koreanske halvøy og
en avspenning mellom de to statene der. Det er bare et spørsmål om tid
før vi utvikler vennskapelige bånd til Sør-Korea. Jeg ser overhodet ingen
hindringer i veien for det. Og som De foreslår, skal jeg så snart som
mulig møte president Roh.»

Mens vi var i ferd med å ta farvel med Gorbatsjov den dagen, tok jeg
av meg armbåndsuret mitt og plasserte det på håndleddet hans. Han
virket litt forvirret over at jeg behandlet ham som en gammel venn, men
jeg sa klart og tydelig til ham: «Hver gang det oppstår vansker med
reformpolitikken De nå er talsmann for, vær så snill å se på dette
armbåndsuret og tenk på Deres avtale med meg. Gjør De det, kommer
høyere makter definitivt til å åpne en vei for Dem.»

Akkurat som han hadde lovet meg, traff president Gorbatsjov
president Roh Tae-woo i San Francisco i juni det året for drøftelser på
toppnivå mellom Sør-Korea og Sovjetunionen. 30. september 1990
undertegnet de to landene en historisk avtale om å gjenopprette diploma-
tiske forbindelser seg imellom etter et avbrudd på 86 år.

Selvsagt er politikk en jobb for politikere og diplomati en jobb for
diplomater, men av og til når en dør som lenge har vært stengt, skal
åpnes, kan en religiøs person, uten noen som helst egeninteresse i
situasjonen, være mer effektiv.

Fire år senere da Gorbatsjov og hans kone besøkte Seoul, inviterte min
kone og jeg dem til vårt hjem i bydelen Hannam. Da var han allerede blitt
fjernet fra sin presidentstilling på grunn av et statskupp og var blitt en
vanlig borger uten noen tilknytning til regjeringen. Etter statskuppet i
august 1991, som antireformistiske krefter, som var motstandere av
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perestrojka, sto bak, trakk Gorbatsjov seg fra sin stilling som general-
sekretær i kommunistpartiet og sørget for at partiet ble oppløst. Han var
kommunisten som sto bak avskaffelsen av kommunistpartiet!

Den tidligere president og førstedame likte godt å bruke spisepinner
for å innta maten vi hadde forberedt så forseggjort som mulig bulgogi
(marinert og grillet biff) og japchae (gjennomsiktige søtpotetnudler stekt
i sesamolje med grønnsaker og sojasaus). Gorbatsjov roste sujeong-gwa-
drikken (laget av tørket søt persimmonfrukt, kanel og ingefær), som vi
serverte til dessert. Flere ganger gjentok han: «Tradisjonell koreansk mat
smaker aldeles utmerket!» Både han og hans kone Raisa virket avslappet
og ganske mye forandret fra tiden før han forlot maktens tinde. Hun
hadde undervist i marxist-leninisme ved Statsuniversitetet i Moskva,
men nå bar hun et halskjede med kors.

«Herr president, De utrettet noe enestående,» sa jeg. «De måtte gå fra
Deres stilling som president av Sovjetunionen, men nå er De blitt en
fredspresident. Takket være Deres klokskap og Deres mot er det nå blitt
mulig å oppnå verdensfred uten å måtte gå til krig for det. De gjorde det
største, det mest uforglemmelige og det vakreste man kan gjøre for vår
verden. De er en fredshelt, som utrettet noe på vegne av Gud. Navnet som
kommer til å bli husket og æret til evig tid i russisk historie, er verken
Marx, Lenin eller Stalin, men Mikhail Gorbatsjov.»

Jeg roste ham opp i skyene for besluttsomheten som førte til oppløs-
ningen av Sovjetunionen, kommunismens moderland, uten våpenbruk og
blodsutgytelse.

Gorbatsjov tok hånden min i et fast grep. «Dr. Moon, jeg har funnet
stor trøst i Deres ord,» sa han. «Å høre på Dem har gitt meg styrke. Jeg
skal vie resten av mitt liv til oppgaven med å skape verdensfred.»
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På vei ut av Kreml-palasset etter møtet med president Gorbatsjov ga jeg
instrukser litt utenom det vanlige til Pak Bo-hi, som ledsaget meg:

«Jeg må møte president Kim Il-sung innen utgangen av 1991. Vi har
ikke mye tid. Før det er gått ett eller to år, kommer vi til å se slutten på
Sovjetunionen. Da vil vårt eget land være problemet. På en eller annen
måte må jeg møte president Kim Il-sung og forhindre at det bryter ut krig
på den koreanske halvøy.»

Jeg følte at det hastet fordi jeg visste at kommunistiske regimer over
hele verden også ville gå i oppløsning når Sovjetunionen brøt sammen.
Da ville Nord-Korea bli trengt opp i et hjørne, og det var umulig å vite
hvilke provokasjoner landet da kunne komme med. I tillegg representerte
Nord-Koreas hardnakkede anstrengelser for å skaffe seg atomvåpen en
alvorlig trussel, som gjorde situasjonen høyst uviss. For å forhindre en
krig med Nord-Korea var det nødvendig med en kanal for å kunne snakke
med landets ledelse. Det hadde vi imidlertid ennå ikke. På en eller annen
måte måtte jeg møte president Kim Il-sung og få ham til å gi opp sin
hemmelige plan for å skaffe seg atomvåpen. Jeg måtte også få et løfte fra
ham om å ikke angripe først.

På den koreanske halvøy ser vi den politiske situasjon i verden i
mikroutgave. Hvis det blir blodsutgytelser på Koreahalvøya, blir det dét
også i verden. Hvis man oppnår forsoning mellom de to koreanske
statene, vil det også bli forsoning rundt om i verden. Hvis den koreanske
halvøy blir gjenforent, blir verden forent. Siste halvdel av åttitallet gjorde
imidlertid Nord-Korea alt det kunne for å bli et land i besittelse av
kjernefysiske våpen. I den forbindelse truet de vestlige land Pyongyang
og sa at de om nødvendig ville komme Nord-Korea i forkjøpet og angripe
først. Hvis landet på den måten ble drevet til ytterligheter, visste man

Gjenforening av den koreanske halvøy
vil føre til en forent verden
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ikke hva slags desperate tiltak nordkoreanerne ville iverksette. Jeg visste
at jeg på et eller annet vis måtte opprette en kanal for samtaler med
Nord-Korea.

Men dét var ingen enkel sak. Pak Bo-hi satte seg i forbindelse med de
nordkoreanske myndighetene, men visestatsminister Kim Dal-hyeon
gjorde Nord-Koreas respons meget klar:

«Det nordkoreanske folk kjenner formann Moon bare som leder av en
internasjonal bevegelse for å beseire kommunismen. Hvorfor skulle vi
ønske en konservativ anti-kommunistisk leder velkommen? Et besøk av
formann Moon er noe vi absolutt ikke kan tillate.»

Pak Bo-hi ga likevel ikke opp og forsøkte å overtale de nordkoreanske
makthaverne: «President Nixon fra USA var en vaskekte konservativ
antikommunist, men han besøkte Kina, hadde samtaler med formann
Mao Zedong og normaliserte diplomatiske forbindelser mellom USA og
Kina. Det var Kina som tjente på det. Landet var blitt stemplet som en
nasjon med en aggressiv politikk, men fra da av reiste Kina seg plutselig
og fikk en sentral posisjon på den globale arena. Hvis Nord-Korea har
planer om å få tillit globalt, bør man gjøre en konservativ antikommunist
som formann Moon til venn.»

Til slutt inviterte president Kim Il-sung meg og min kone 30.
november 1991. Da oppholdt vi oss på Hawaii, men vi fløy raskt til
Beijing. Der ventet vi en stund i et eget VIP-rom, som den kinesiske
regjeringen hadde stilt til rådighet for oss på Beijing internasjonale
lufthavn. En nordkoreansk representant kom og leverte oss det offisielle
invitasjonsbrevet. Det offisielle stempelet til myndighetene i Pyongyang
syntes tydelig på dokumentet.

«Den demokratiske folkerepublikken Korea inviterer formann Sun
Myung Moon fra Forbund for Verdensfred, hans kone og medlemmer av
deres følge til å besøke republikken. Deres sikkerhet er garantert under
oppholdet i Nord-Korea.» Dokumentet var signert 30. november 1991 av
Kim Dal-hyeon, visestatsminister for politiske anliggender i Den
demokratiske folkerepublikken Nord-Korea.

Vi og reisefølget vårt gikk ombord på flight JS215 til Pyongyang, i et
eget sivilt fly, sendt oss av president Kim Il-sung, fra det statseide
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selskapet Choseon Minhang (nå Air Koryo). Selv ikke for statsoverhoder
hadde han noensinne ordnet med eget fly. Derfor fikk vi en høyst uvanlig
spesialbehandling.

Flyet vårt krysset Gulehavet, fløy opp til grensebyen Shineuiji, passer-
te over mitt hjemsted i Jeongju på vei til Pyongyang. Jeg ble fortalt at de
hadde lagt ruten slik for at jeg skulle få se mitt hjemsted fra luften. Jeg så
ned på stedet jeg hadde så mange barndomsminner fra, der det lå farget
rødt av solen som holdt på å gå ned. Hjertet mitt begynte å slå fortere, og
jeg følte meg helt betatt av synet.  Jeg undret meg: «Er dette virkelig mitt
hjemsted?» Der og da hadde jeg lyst til å hoppe ut av flyet og begynne å
løpe rundt i åsene og markene under oss.

På Pyongyang Sunan internasjonale lufthavn ble jeg møtt av familie-
medlemmer, som jeg ikke hadde sett på 48 år. Mine yngre søstre, som
pleide å være nydelige som blomster, var blitt bestemødre godt opp i
årene. De grep hendene mine, rynket pannen og begynte å storgråte. Min
over sytti år gamle eldre søster grep meg om skuldrene og gråt sårt. Jeg
selv gråt imidlertid ikke.

«Vær så snill å holde opp med det der!» sa jeg. «Det er viktig for meg
å møte min familie, men jeg er kommet for å utføre en oppgave for Gud.
Vær så snill, slutt og ta dere sammen!»

Inne i meg fosset tårene i strie strømmer. Jeg så mine søstre for første
gang på mer enn førti år, men jeg kunne ikke omfavne dem og gråte
sammen med dem. Jeg måtte styre mine følelser og satte kurs mot stedet
vi skulle innkvarteres.

Neste morgen sto jeg opp grytidlig for å be, slik jeg har hatt for vane
hele livet. Hvis det var overvåkingsutstyr på rommene der vi overnattet,
ville de ha tatt opp hele min tårefylte bønn for den koreanske halvøys
gjenforening. Den dagen så vi oss rundt i Pyongyang sentrum. Overalt i
byen var det hengt opp røde slagord fra Kim Il-sungs Juche-ideologi.

Den tredje dagen av besøket vårt dro vi sightseeing til Keumgang-
fjellene med fly. Selv om det var vinter, hadde ikke Guryongfossen
frosset til, og den hadde ganske kraftig vannføring. Etter at vi hadde sett
hver krik og krok av Keumgangfjellene, dro vi sjette dag med helikopter
til mitt hjemsted.
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Selv i mine drømmer hadde jeg lengtet så sterkt etter mitt barndoms-
hjem at jeg gjerne ville ha løpt strake veien dit. Og nå sto det der rett
foran meg. Var det virkelig, eller drømte jeg? En lang stund ble jeg
stående der som forstenet, før jeg gikk inn.

Mitt barndomshjem pleide å bestå av flere bygninger, som var
konstruert slik at de sammen dannet et stort kvadrat med et tun i midten.
Én side i kvadratet var således hovedbygningen, en annen var for å ta
imot gjester, en tredje tjente som lagerrom og en fjerde som fjøs. Nå var
det bare hovedbygningen igjen. Jeg gikk inn i dagligstuen, der jeg ble
født, og satte meg på gulvet med korslagte bein. Minnene fra barn-
dommen kom tilbake klart og tydelig som om alt hadde skjedd i går.

Jeg åpnet den lille døren mellom dagligstuen og kjøkkenet og fikk
utsikt over bakgården. Kastanjetreet jeg pleide å leke og klatre i, var blitt
felt og var borte. Det var som om jeg kunne høre min mors kjærlige
stemme rope på meg: «Er mine miniøyne sulten?» I et glimt kunne jeg se
henne for meg, der nederste del av bomullsskjørtet hennes strøk forbi
lille meg.

Vi besøkte mine foreldres graver og la ned blomster. Sist gang jeg så
min mor var da hun kom og besøkte meg i fengselet i Heungnam. Jeg
husket hvordan hennes bitre tårer rant nedover ansiktet hennes den
dagen. Mors grav var dekket av et tynt snølag, som hadde falt natten før
vi kom. Jeg børstet den hvite snøen bort med håndflaten, og en god stund
strøk jeg hånden over gresset som hadde vokst på graven. Det strie
vintergresset minnet meg om den rue huden på oversiden av hånden
hennes.
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Jeg hadde ikke reist til Nord-Korea fordi jeg gjerne ville besøke mitt
hjemsted, eller fordi jeg ønsket å dra på sightseeing i Keumgangfjellene.
Formålet med turen var å møte president Kim Il-sung og ha samtaler med
ham om vårt hjemlands fremtid. Likevel hadde vi etter seks dager i nord
ennå ikke fått beskjed om det lot seg gjøre å treffe president Kim. Men
da vi kom tilbake til Pyongyang Sunan lufthavn i helikopter etter å ha sett
oss rundt på mitt hjemsted, var visestatsminister Kim Dal-hyeon kommet
for å treffe oss, uten at vi hadde fått noen beskjed om det på forhånd.

Han fortalte meg: «Den store leder, kamerat Kim Il-sung, vil ta i mot
Dem i morgen, formann Moon. Ettersom det blir i den offisielle presi-
dentboligen Majeon, som ligger i Heungnam, må dere nå med én gang
dra dit i eget fly.»

Jeg tenkte for meg selv: «De sier han har presidentboliger flere steder.
Hvorfor da av alle steder Heungnam?»

På vei dit så jeg et stort skilt, der det sto skrevet «Heungnam nitrogen-
gjødselfabrikk», stedet jeg hadde utført tvangsarbeid. Derfor fôr minner
fra fengselslivet dengang gjennom meg og ga meg en rar følelse. Vi
tilbrakte natten i en gjestebolig og dro av gårde neste morgen for å møte
president Kim Il-sung.

Da vi ankom den offisielle presidentboligen Majeon, sto han allerede
der og ventet på oss. Det var umulig å si hvem som tok initiativet da vi
omfavnet hverandre. Jeg var fullblods antikommunist, og han var leder
av kommunistpartiet, men ideologi og livssyn hadde ingen betydning nå
da vi to møttes. Vi var som brødre som møttes igjen etter å ha vært lenge
borte fra hverandre. Så sterk var kraften som ligger i det å tilhøre samme
folk med samme blod i årene.

Jeg gikk rett på sak og sa: «President Kim, på grunn av Deres omsorg
og omtanke for oss kunne jeg treffe min nordkoreanske familie. Men selv

Mitt møte med president Kim Il-sung
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i dag er det ti millioner eldre, som snart kommer til å dø uten engang å
vite om deres familiemedlemmer på den andre siden av grensen mellom
nord og sør er døde, eller om de fortsatt lever. Jeg vil gjerne be Dem om
å vise velvilje overfor disse splittede familiene og gi dem en mulighet til
å treffe hverandre.»

Jeg la til litt om besøket til mitt hjemsted og appellerte til hans
kjærlighet for det koreanske folk. Han og jeg snakket samme dialekt, og
konversasjonen gikk lett og ledig. Derfor kom vi aldeles utmerket
overens med hverandre.

President Kim svarte: «Jeg føler akkurat det samme. La oss fra neste
år starte en bevegelse for at våre landsmenn med slike splittede familier
skal møtes.» Hans respons på mitt forslag kom like naturlig som
snøsmelting om våren.

Jeg begynte samtalen med å snakke om mitt hjemsted, men gikk så rett
over i et vanskelig tema og brakte på banen mitt syn på atomvåpen. Jeg
foreslo høflig at Nord-Korea skulle gi sin tilslutning til en avtale om å
gjøre den koreanske halvøy fri for kjernefysiske våpen, og at man burde
skrive under på en avtale med Det internasjonale atomenergibyrået
(IAEA) om å inspisere kjernefysiske anlegg.

Han svarte kjapt: «Formann Moon, bruk nå hodet! Hvem er det jeg vil
ta livet av ved å produsere atombomber? Er jeg ute etter å drepe mitt eget
folk? Ser jeg ut som den typen menneske? Også jeg er enig i at kjerne-
kraft bare bør brukes til fredelige formål. Jeg har hørt oppmerksomt på
hva De har sagt. Derfor kommer dette til å gå bra.»

På den tiden var forholdet mellom nord og sør ikke godt på grunn av
spørsmålet om inspeksjoner av kjernefysiske anlegg i Nord-Korea. Av
den grunn hadde jeg vært forsiktig med hvordan jeg formulerte mitt
forslag. Alle som var til stede, var virkelig forbløffet over den hyggelige
tonen i president Kims svar. Vi kommuniserte bra med hverandre, men
flyttet oss nå over til spisesalen for en tidlig lunsj.

President Kim spurte meg: «Kjenner De til frosne potetnudler? Det er
en rett jeg spiste riktig mye av mens vi drev med geriljaaktiviteter fra
Paektu-fjellet. De må smake på nudlene.»
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«Selvsagt har jeg stiftet bekjenntskap med dem,» sa jeg og hørte med
glede på det han hadde å si. «Også på mitt hjemsted var dette en rett vi
pleide å like godt.»

«Dere må ha spist frosne potetnudler som en godbit der De kommer
fra, men jeg spiste dem for å overleve. Det japanske politiet gikk rundt
og lette etter oss helt opp til toppen av Paektu-fjellet. Derfor kunne vi
ikke sette oss ned og få i oss et ordentlig måltid. Hva annet enn poteter
kunne vi spise på toppen av Paektu-fjellet? Hvis det japanske politiet fant
oss mens vi holdt på å koke poteter, gravde vi dem ned og løp av gårde.
Når vi kom tilbake til stedet etter en lang stund, fant vi potetene
gjennomfrosset i jorden. Så kaldt var det. Det eneste vi kunne gjøre, var
å grave dem opp og tine dem for så å gjøre dem til pulver, som vi brukte
til å lage nudler med.»

«Herr president, De er ekspert på frosne potetnudler,» sa jeg.
«Det stemmer! De smaker godt når man spiser dem i soyabønnesuppe,

men er også aldeles nydelige i sesamsuppe. Det er en rett som er lett å
fordøye, og fordi poteter kleber godt, er de også mettende.»

«I tillegg, formann Moon,» fortsatte han, «får frosne potetnudler en
herlig smak hvis man spiser dem slik de gjør i de to Hamgyeong-fylkene,
med sennepsbladskimchi oppå. De må prøve det en gang!»

Jeg gjorde som han hadde anbefalt, og spiste mine frosne potetnudler
toppet med sennepsbladskimchi. De velsmakende nudlene passet godt
sammen med kimchien, med dens skarpe smak, og fikk meg til å føle
meg god og mett.

«Det er mange slags delikatesser rundt om i verden, men jeg har ikke
behov for dem,» sa president Kim. «Ikke noe smaker bedre enn mitt
hjemsteds mais, søtpoteter og potetkaker dampkokt på et lag med furu-
nåler.»

«De og jeg har til og med samme smak,» sa jeg. «Det er flott at man
kan komme sammen på denne måten når man har felles røtter.»

«Hvordan var det å se seg rundt på Deres hjemsted?» spurte han.
«Det var så mange kjære minner. Huset der vi bodde, sto der fortsatt.

Jeg satte meg og så meg rundt i dagligstuen og tenkte en god stund
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tilbake på fortiden. Jeg følte meg så oppstemt at jeg forventet å høre min
mor rope mitt navn.»

«Deres mor?» undret han seg.
«De sier at hun gikk bort for flere år siden,» svarte jeg.
«Kjære vene! Det viser jo at vi raskt må bli gjenforent,» sa han. «Etter

hva jeg har hørt, var De en nokså vilter gutt. Fikk De anledning til å løpe
rundt og tøyse litt da De var der denne gangen?»

Alle som satt rundt bordet, skrattlo av presidentens bemerkning.
«Jeg hadde lyst til å klatre i et tre og dra for å fiske, men hørte at

presidenten ventet på meg, og skyndte meg av den grunn hit,» sa jeg.
«Det ble ikke tid til alt. Derfor håper jeg å bli invitert hit igjen senere.»

«De har rett. Jeg skal gjerne invitere Dem igjen,» sa han. «Men,
formann Moon, driver De med jakt? Jeg elsker det. Hvis De prøver Dem
på bjørnejakt på Paektu-fjellet, ville De bli vilt begeistret. Bjørner er
store og ser dumme ut, men er i virkeligheten veldig slu. En gang sto jeg
plutselig ansikt til ansikt med en bjørn. Den bare stirret på meg og rørte
ikke på seg. Du vet hva som ville ha skjedd hvis jeg hadde flyktet av
gårde, ikke sant? Så hva skulle jeg gjøre? Jeg stirret skarpt tilbake på
bjørnen og ga ikke opp. Én time, to timer, timene bare rant, men bjørnen
sto der som før og stirret skarpt på meg. Og alle vet vel hvor kaldt det kan
bli på Paektu-fjellet? Jeg var redd for å fryse i hjel før bjørnen spiste meg.»

«Du store min, hvordan gikk det da?» spurte jeg.
«Vel, formann Moon, er det en bjørn som sitter her foran Dem, eller

er det jeg?» var svaret jeg fikk.
Jeg lo høyt, men før jeg visste ordet av det, kom president Kim med

et forslag: «Formann Moon, neste gang De kommer, la oss da dra på jakt
sammen på Paektu-fjellet.»

Jeg kvitterte imidlertid raskt ved å komme med min egen invitasjon:
«Herr president, De liker å fiske, ikke sant? På Kodiakøya i Alaska er det
kveiter store som bjørner. La oss en gang dra dit og fiske!»

«Kveiter store som bjørner? Da må jeg naturligvis dra,» svarte presi-
denten. Vi hadde de samme interesser og var begge opptatt av jakt og
fiske. Dermed ble det plutselig så mye å snakke om at vi begynte å prate
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sammen som to gamle venner, som møttes etter en lang atskillelse. Begge
fikk vi munnen på glid, men hørte også godt etter hva den andre sa.
Latteren vår ga gjenlyd rundt om i spisesalen.

Jeg brakte også på banen Keumgangfjellene: «Vi dro og så på
Keumgangfjellene, og de er virkelig en attraksjon! De burde utvikles i
stor stil til et turistanlegg vårt folk kan være stolt av.»

«Keumgangfjellene kommer til å bli et verdifullt aktivum i et forent
fedreland,» svarte han. «Jeg har derfor sørget for at ikke hvem som helst
skal slå kloa i stedet. Hvis det blir utviklet på feil måte, kan attraksjonen
bli ødelagt. Formann Moon, De har evnen til å vurdere noe i et internasjo-
nalt perspektiv. Jeg kunne stole på at en som Dem kunne ta ansvar for
stedet og utvikle det for oss.» President Kim oppfordret meg til og med
til å utvikle Keumgangfjellene sammen med ham.

«President Kim, De er eldre enn meg. Derfor er De som en storebror,»
sa jeg.

«Formann Moon, la oss fra nå av kalle hverandre ‘eldre bror’ og
‘yngre bror’,» svarte han og grep hånden min fast.

Vi holdt hverandre i hendene mens vi gikk nedover forhallen og tok
bilder til minne om besøket, før vi sa farvel til hverandre.

Etter at vi hadde reist, ble jeg fortalt at president Kim hadde sagt til sin
sønn Kim Jong-il: «Formann Moon er virkelig en enestående mann. Jeg
har møtt mange mennesker i mitt liv, men ingen som ham. Han er
storsinnet og har et overstrømmende stort hjertelag. Jeg følte et nært
vennskap til ham. Det ga meg en god følelse, og jeg skulle ønske vi
kunne ha vært sammen lenger. Jeg vil gjerne treffe ham igjen senere.
Hvis det etter min død dukker opp ting det er nødvendig å rådspørre seg
om i forbindelse med forholdet mellom nord og sør, må du definitivt ta
kontakt med formann Moon.» Så det virket som om president Kim og jeg
hadde kommunisert ganske godt med hverandre.

Ikke lenge etter at vi hadde avsluttet vårt ukeslange program i nord og
reist fra Pyongyang, kom det en nordkoreansk delegasjon til Seoul ledet
av statsminister Yeon Hyeong-muk. Han skrev under på en «Felles-
erklæring for å gjøre den koreanske halvøy fri for atomvåpen». Og 30.
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januar året etter signerte Nord-Korea en avtale med Det internasjonale
atomenergibyrået (IAEA) om inspeksjoner av kjernefysiske anlegg.
Dermed holdt president Kim alle løftene han hadde gitt meg. Det gjenstår
fortsatt mye, men de mange resultatene vi fikk ved å reise til Pyongyang
med livet som innsats, viser at turen virkelig var verdt det.
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Selv om landet er delt, er ikke folket det

Den koreanske halvøy er et av de siste delte land i verden. Vi har ansvaret
for å sørge for at vår halvøy blir forent. Det er vår plikt å se til at vi ikke
må etterlate oss et hjemland delt i to  slik det nå er  til våre etterkom-
mere. Vi er fortvilte over at ett og samme folk skal være delt, slik at man
ikke kan møte sine egne foreldre eller søsken. Våpenstillstandslinjen
langs den 38. breddegrad deler landet i en nordlig og en sørlig del, men
linjen er menneskeskapt. Land kan bli delt på den måten, men ikke et
folk. Det er fordi vi er ett og samme folk at vi ikke har glemt hverandre,
men fortsetter å lengte etter hverandre, selv etter å ha vært atskilt i mer
enn et halvt århundre.

Det koreanske folk ble beskrevet som «folket kledd i hvitt» på grunn
av fargen på de tradisjonelle klærne våre. Hvit er fredens farge. Derfor er
vårt folk et fredelig folkeslag. Under den japanske okkupasjonen levde
koreanere, kinesere og japanere i Mandsjuria og Sibir. Av og til drepte
de hverandre; andre ganger reddet de hverandres liv. Hele den tiden gikk
ikke koreanerne rundt med sverd eller kniv. Det gjorde imidlertid japa-
nerne og kineserne. Koreanerne gikk i stedet rundt med flintstein på seg.
I de frosne landområdene i Mandsjuria og Sibir var det ved å gjøre opp
ild man holdt seg i live.

Det er denslags mennesker vi koreanere er. Vi akter og ærer høyere
makter, anser moralske prinsipper for å være viktige og elsker fred. Vårt
folk opplevde både den japanske okkupasjonen og Koreakrigen. Begge
førte til virkelig store blodsutgytelser, men ikke til at landet vårt ble
forent, eller at det ble opprettet en uavhengig stat med fred. Landet vårt
ble delt i to på midten, og i tillegg ble den ene halvparten en dyster
kommunistisk verden.

Hvis vi vil gjenvinne vårt folks uavhengighet, må vi definitivt først
oppnå en gjenforening. Slik det nå er, med landet delt i en sørlig og en
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nordlig del, kan det umulig bli fred. Det er bare når vi først oppnår en
fredelig gjenforening og gjenoppretter vår nasjonale suverenitet fullt og
helt, at vi kan oppnå verdensfred.

Det koreanske folk ble kalt baedal-folket. Det skal ha eksistert et
sagnomspunnet Baedal-rike, også kalt Shinshi, med en historie tilbake til
omtrent 4000 f.Kr. Dette regnes som det første koreanske rike. Det
koreanske ordet baedal betyr vanligvis «levering» eller «distribusjon».
Akkurat som vi ble kalt baedal-folket, ble det koreanske folk til for å
være budbringere, som sprer eller formidler fred i verden. Alle ting har
et navn, og i navnet ligger det en betydning. De hvite klærne til «folket
kledd i hvitt» [gammelt navn på det koreanske folk] er lette å få øye på
enten det er dag eller natt. I nattemørket er hvit den beste farge å bruke
som veiviser. Derfor er det vårt folks skjebne å spre fred overalt i verden
natt og dag.

Mellom nord og sør strekker det seg en våpenstillstandslinje, men dét
er ikke det største problemet. Når vi får fjernet den linjen, ser vi at det
ligger en enda større barriere mellom oss og Russland og Kina. For at
vårt folk skal oppnå en fullkommen fred, må vi også over barrierene som
stopper og holder ute Russland og Kina. Det blir vanskelig, men ikke
umulig. Det viktigste er vår mentale innstilling.

Jeg er overbevist om at når man først sliter og strever med noe, er det
best å stå på til siste svettedråpe er klemt ut av kroppen. Det er bare når
man presser seg til den siste dråpe og ikke har mer å gi mentalt, at man
ikke har noe å angre på og får alt i skjønneste orden. Det samme gjelder
for prøvelser. De slutter først når du holder ut og overvinner alle utford-
ringene og rydder pent opp i alt. Samme hva man gjør, må man rydde opp
og bringe alt i orden. Først da kommer man i mål. Uten å gå gjennom
store lidelser er det umulig fullt ut å gjenopprette vårt folks nasjonale
suverenitet.

Det er først nå alle snakker om en fredelig gjenforening, men jeg var
talsmann for det på en tid da man ikke engang turde å bruke uttrykket
«fredelig gjenforening» av frykt for da å bli tiltalt for å bryte den
sørkoreanske antikommunismeloven og den nasjonale sikkerhetsloven.
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Siden den tid har jeg hele tiden insistert på en fredelig gjenforening. Selv
i dag når noen spør meg hvordan man må gå fram for at den koreanske
halvøy skal bli forent, har mitt svar konsekvent vært: «Hvis sørkoreanere
elsker Nord-Korea mer enn de elsker Sør-Korea, og nordkoreanere elsker
Sør-Korea mer enn de elsker Nord-Korea, da kan Koreahalvøya bli
gjenforent allerede i dag.»

I 1991 ble det mulig, med livet som innsats, å sette min fot på
nordkoreansk jord og til og med møte president Kim Il-sung fordi jeg
hadde et grunnlag av slik kjærlighet inne i meg. Han og jeg hadde
samtaler blant annet om familier splittet på grunn av delingen av landet,
om økonomisk samarbeid mellom nord og sør, å utvikle Keumgang-
fjellene, gjøre Koreahalvøya fri for atomvåpen og få i stand drøftelser på
toppnivå mellom nord og sør. Ingen trodde at en antikommunist kunne
gå inn i et kommunistisk land og åpne sluseportene til gjenforening
mellom nord og sør, men jeg gjorde verden stum av forbauselse.

Før mitt møte med president Kim holdt jeg en to timer lang tale i
nasjonalforsamlingsbygningen, sete for Den øverste folkeforsamling, på
Mansuhøyden i sentrum av Pyongyang. Talens tema var «Blod er tykkere
enn vann». Det jeg la fram den dagen med det nordkoreanske lederskap
som publikum, var min plan for å gjenforene nord og sør ved hjelp av
kjærlighet. Jeg hadde et nordkoreansk lederskap væpnet med Kim Il-
sungs filosofi sittende der foran meg mens jeg la ut i det vide og det brede
om min måte å se ting på:

«Sør og nord må absolutt gjenforenes, men det er ikke militær makt
som kan få oss til å bli ett med hverandre. Gjenforening oppnås ikke med
våpenmakt. I så henseende var også Koreakrigen en fiasko, og det er
tåpelig å tro at man kan gjøre et nytt forsøk basert på militærmakt. Det er
likeledes umulig å gjenforene nord og sør ved hjelp av Juche-ideologien
dere er talsmenn for. Basert på hva kan vi da bli ett? Verden blir ikke bare
påvirket av det vi mennesker gjør. Fordi Gud eksisterer, kan vi definitivt
ikke utrette noe ved hjelp av menneskets anstrengelser alene. Selv under
elendige forhold som i krig utfører Gud sitt arbeid. Derfor kan ikke nord
og sør bli forent basert på Juche-ideologien, som setter mennesket i
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sentrum. Det er bare mulig å skape et gjenforent fedreland ved hjelp av
en ideologi med Gud som midtpunkt. Gud vokter over oss, og tiden for
gjenforening nærmer seg. Det er vårt folks uunngåelige skjebne å bli
gjenforent, og dette er absolutt et problem som må løses i vår tid. Hvis vi
ikke klarer å fullføre den hellige gudgitte oppgaven å gjenforene vårt
hjemland i vår tid, da vil vi i evighet ikke kunne stå foran våre forfedre
og etterkommere med hevet hode. Hva dreier en ideologi med Gud som
midtpunkt seg om? En slik lære går ut på å omsette Guds fullkomne
kjærlighet i praksis. Verken høyre- eller venstresiden er i stand til å
forene sør og nord. En gjenforening blir bare mulig når det finnes en
fremoverrettet tenkning, som verken er venstre- eller høyrevridd, men
skaper en gjensidig forståelse mellom venstre- og høyresidens tenkning.
For å vandre på kjærlighetens stier må dere foran hele verden be om
unnskyldning for å ha invadert Sør-Korea. Jeg vet at Nord-Korea har fått
på plass 20 000 spioner, sørkoreanere som er blitt rekruttert av Pyong-
yang til å utføre spionasje i sør. Vennligst gi dem instrukser nå med én
gang om å overgi seg til de sørkoreanske myndighetene. Gjør dere det,
da skal jeg gjøre spionene til patrioter som bidrar til en fredelig
gjenforening av nord og sør, ved å gi dem en opplæring som retter på
deres ideologi.»

Jeg slo knyttneven min i bordet mens jeg holdt min sterke tale.
Ansiktet til Yun Gi-bok, formann i komitéen for landets gjenforenings-
politikk, og visestatsminister Kim Dal-hyeon fikk et bistert, stivt uttrykk.
Jeg forsto godt hvilke farer jeg utsatte meg selv for ved å komme med en
slik uttalelse, men jeg måtte si det jeg var kommet for å si. Det var ikke
for å irritere eller hisse dem opp jeg talte slik. Jeg visste bare så altfor
godt at min tale den dagen ville bli rapportert direkte til president Kim
Il-sung og formann Kim Jong-il. Av den grunn ville jeg si uttrykkelig hva
jeg mente.

Så snart jeg var ferdig med talen, så jeg at følget som var med meg,
var likbleke i ansiktet. Flere av nordkoreanerne til stede kom med
alvorlige protester og forlangte å få vite hvordan jeg våget å tale på den
måten uten moderasjon. Medlemmene våre var redde og sa: «Talen var
altfor sterk, og stemningen blant publikum var tydeligvis ikke god.»



Kjærlighet skaper enhet – 36

Jeg var imidlertid ubøyelig: «Hvorfor kom jeg hit? Ikke for å ta
severdighetene i Nord-Korea i øyesyn. Hvis jeg drar herfra uten å ha sagt
hva jeg kom for å si, kommer høyere makter til å straffe meg. Selv om
talen i  dag skaper bråk for oss, og vi av den grunn ikke blir i stand til å
møte president Kim og blir kastet ut av landet, måtte jeg si det jeg kom
for å si.»

8. juli 1994 døde president Kim plutselig. På det tidspunkt var
forholdet mellom nord og sør inne i sin verste fase. Patriot-missiler var
blitt utplassert på sørkoreansk jord, samtidig som amerikanske hauker
var i ferd med å få en større innflytelse. De krevde at atomanlegget i
nordkoreanske Yeongbyeon ble ødelagt. Situasjonen var så spent at det
virket som om det ville bryte ut krig umiddelbart. Nord-Korea kunn-
gjorde at de overhodet ikke ville ta imot kondolansebesøk fra utlandet,
men jeg følte at det var viktig at vi sendte noen. Jeg syntes det var riktig
å uttrykke min sorg over president Kim, som jeg hadde utviklet et
broderlig forhold til et par år tidligere.

Jeg ba Pak Bo-hi å komme og sa til ham: «Reis med én gang til
Nord-Korea, som min utsending for å overbringe mine kondolanser!»

«Slik situasjonen nå er, slipper ingen inn i Nord-Korea!» sa han.
«Jeg vet det er vanskelig, men du må definitivt dra dit!» svarte jeg.

«Selv om du må svømme over Yalu-elven [den strengt bevoktede
grenseelven mellom Nord-Korea og Kina], må du absolutt komme deg
inn i landet og avlegge et kondolansebesøk!»

Pak Bo-hi reiste først til Beijing og satte sitt liv på spill ved å ta
kontakt med Nord-Korea. Formann Kim Jong-il utstedte da følgende
direktiver: «Vi gjør et unntak for utsendingen som kommer med formann
Moons kondolanser. Eskortér hans representant til Pyongyang.»

Da Pak ankom Pyongyang og var ferdig med å overbringe kondo-
lansene, møtte han formann Kim Jong-il, som hilste ærbødig på min
representant og sa: «Min far sa alltid at formann Moon arbeider iherdig
for gjenforeningen av vårt moderland. Jeg er glad De kom.»

I 1994 befant den koreanske halvøy seg i en så alvorlig krisesituasjon
at man ikke visste hvor og når det plutselig kunne komme et smell. Men
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takket være båndene jeg knyttet til president Kim, kunne vi komme oss
trygt gjennom atomkrisen på den koreanske halvøy på den tiden. Tar man
dét i betraktning, dreide kondolansebesøket seg da ikke bare om høflighet.

Jeg har beskrevet mitt møte med president Kim så grundig for å vise
hvor viktig det er med tillit og oppriktighet i forholdet mellom to men-
nesker. Jeg møtte ham fordi jeg var opptatt av vårt hjemlands fredelige
gjenforening. Jeg var i stand til å formidle på en oppriktig måte hvor
bekymret jeg var for vårt folks skjebne. Et resultat av dette var at hans
sønn, formann Kim Jong-il, tok imot utsendingen som overbrakte våre
kondolanser. Når man med et oppriktig hjerte vil dele sin kjærlighet med
noen, finnes det ingen barrierer man ikke kan forsere, og ingen drømmer
man ikke kan realisere.

Da jeg besøkte Nord-Korea, så jeg på det som mitt hjemland og
hjemmet til mine søsken. Jeg dro ikke dit med et ønske om å få noe, men
fordi jeg ville uttrykke et hjerte fullt av kjærlighet. På grunn av den
kjærligheten ble ikke bare president Kim Il-sung beveget, men også hans
sønn, formann Kim Jong-il. Fra den tid og fram til i dag har vi hatt et
spesielt forhold til Nord-Korea. Hver gang forholdet mellom sør og nord
ble vanskelig, gjorde vi en innsats og spilte en aktiv rolle i å åpne lukkede
dører. Alt dette ble mulig fordi jeg møtte president Kim Il-sung, snakket
med ham med et oppriktig hjerte og bygde opp tillit. Tillit er så viktig.

Etter mitt møte med president Kim driver vi nå i Nord-Korea blant
annet Pyeonghwa bilfabrikk, Potonggang hotell og Senter for verdens-
fred. Det er satt opp åtte reklamesøyler for Pyeonghwa bilfabrikk i
Pyongyang sentrum. Da Sør-Koreas president besøkte Nord-Korea, viste
nordkoreanerne ham Pyeonghwa bilfabrikk. Sør-koreanske forretnings-
ledere som var med presidenten, bodde på Potonggang hotell. Våre
medlemmer som arbeider i Nord-Korea, samles hver søndag til
gudstjeneste på Senter for verdensfred.

Disse foretakene er fredsprosjekter for gjenforening og en fredelig
utveksling mellom nord og sør. De er ikke satt i gang for å skaffe oss
økonomisk fortjeneste. Som uttrykk for vår kjærlighet til det koreanske
folk er våre prosjekter i nord en del av vår innsats for å kunne bidra til
foreningen av nord og sør.
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Det er ikke bare våpenstillstandslinjen mellom nord og sør som splitter
vårt folk. Det er også en usynlig linje som markerer den historiske
splittelsen mellom det sørøstre (Yeongnam) og det sørvestre hjørne
(Honam) av den koreanske halvøy. I tillegg er koreanerne som bor i
Japan, splittet i  «Forening for fastboende koreanere» (Keoryumindan),
som støtter Sør-Korea, og «Allmenn forening for fastboende koreanere»
(Jochongryeon), som støtter Nord-Korea. Motsetningsforholdet mellom

koreanere som bor i Japan og aldri har besøkt sine foreldres hjemsted i
Korea, lever fortsatt i to distinkte grupper, på hver sin side av skillelinjen
som deres foreldres generasjon trakk opp. I de to grupperingene bruker
man litt forskjellige ord, sender barna på forskjellige skoler og gifter seg
ikke med noen fra den andre leiren.

I 2005 satte jeg ut i livet en plan jeg lenge hadde hatt for å skape enhet
både blant koreanerne i Japan og de to rivaliserende regionene Yeong-
nam (i dag Kyeongsang) og Honam (i dag Jeolla). Jeg inviterte til Seoul
tusen medlemmer fra den prosørkoreanske grupperingen av koreanere i
Japan og tusen medlemmer fra den pronordkoreanske foreningen og
holdt en seremoni der jeg arrangerte «søskenforhold» mellom dem og
tusen individer fra Yeongamregionen og tusen fra Honamregionen.

I Japan er det så godt som umulig for de to forskjellige foreningene
for fastboende koreanere i landet å komme sammen på ett sted og
diskutere en fredelig gjenforening av sør og nord. Det var vanskelig å
lykkes med en slik oppgave i Seoul også. Derfor var det virkelig rørende
å se så mange fra slike rivaliserende grupper sitte sammen på ett og
samme sted og omfavne hverandre.

Ikke med våpen, men med ekte kjærlighet
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En deltaker var en av lederne i foreningen for nordkoreanere i Japan.
Han var i Seoul for første gang. Han satte seg tungt på stolen og gråt
bittert mens han ga uttrykk for hvor sterkt han angret på all tiden han
hadde brukt på å utkjempe en krig på vegne av en av Den kalde krigens
gamle stormakter, spesielt siden han ikke engang visste klart om hans
avdøde far kom fra nord- eller sørdelen av Koreahalvøya. Han sa at han
følte seg umåtelig skamfull over hele tiden å ha levd sitt liv med en
meningsløs skillelinje trukket i sitt hjerte.

For fullt ut å forstå delingen av den koreanske halvøy og motsetnings-
forholdet mellom de to statene må vi se på fortiden, nåtiden og fremtiden
i et helhetsperspektiv. Som regel er det en årsak til alt som skjer.
Delingen av Koreahalvøya er et resultat av den historiske kampen
mellom det gode og det onde, to krefter som konfronterer og kjemper mot
hverandre. Da Koreakrigen brøt ut, mobiliserte Sovjetunionen, Maos
Kina og andre land i den kommunistiske verden og hjalp Nord-Korea.
Noe lignende skjedde med Sør-Korea. Dit ble det sendt militære styrker
fra seksten land, med USA i spissen. I tillegg sendte fem land medisinske
avdelinger, og ytterligere tjue nasjoner støttet med krigsmateriell. I ingen
annen krig i verdenshistorien har så mange land deltatt. Mennesker fra
hele verden deltok i en krig som fant sted i et lite land kalt Korea fordi
Koreakrigen var en stedfortrederkrig, der den kommunistiske verdens
makter støttet én part og den frie verdens makter den andre. Slik sett kom
Korea til å representere hele verden, og derfor ble det utkjempet en
voldsom kamp mellom det gode og det onde på koreansk jord.

Den pensjonerte general og tidligere amerikanske utenriksminister
Alexander Haig kom med en overraskende uttalelse i sin gratulasjonstale
da han deltok på markeringen av tiårsjubileet til Washington Times i 1992.

«Jeg er veteran fra Koreakrigen,» sa han. «Jeg var kommanderende
offiser med ansvar for operasjonen da vi iverksatte et voldsomt angrep på
den nordkoreanske havnebyen Heungnam. Dr. Moon var blitt arrestert av
de kommunistiske makthaverne og befant seg i Heungnam fengsel. Da
jeg hørte at han ble befridd den dagen på grunn av angrepet vårt, ble jeg
dypt rørt. Det ser ut til at jeg sannsynligvis kom dit for å redde dr. Moon.



Kjærlighet skaper enhet – 40

Nå derimot er han kommet hit for å redde USA. Washington Times er
avisen som kommer til å redde amerikanske liv ved å vise vei fremover
og formidle et balansert historiesyn, som verken er høyre- eller
venstrevridd, i en hovedstad der venstresidens synspunkter leder an i
folkeopinionen. Og som vi har fått bekreftet også her i dag, finnes det
ikke tilfeldigheter i historien.»

En stund var det her i Sør-Korea et krav om å fjerne den berømte
bronsestatuen av general Douglas MacArthur fra Frihetsparken i
Incheon. Man påsto at Korea ikke ville ha vært delt, slik det nå er, hvis
FN-styrkene med MacArthur som øverstkommanderende ikke hadde gått
inn i krigen. Da jeg hørte det, ble jeg virkelig sjokkert. Et slikt argument
kan man bare komme med når man har samme synspunkt som
kommunistpartiet i Nord-Korea.

Selv om hele verden ofret mye i Koreakrigen, er likevel den koreanske
halvøy ennå ikke blitt gjenforent. Vi vet ikke når den dag kommer, men
det er klart at vi allerede har gjort store fremskritt i gjenforenings-
prosessen. Det ligger fortsatt mange hindringer foran oss. Vi må imid-
lertid gå løs på barrierene som ligger der lag på lag og blokkerer veien,
og rive dem ned én etter én og så gå videre fremover. Selv om det tar lang
tid og krever mye av krefter, kommer gjenforeningen definitivt til å finne
sted, så sant vi er tålmodige, holder ut og gjør vårt med samme ånd som
når man svømmer over Yalu-elven [den strengt bevoktede grenseelven
mellom Kina og Nord-Korea].

Blant de østeuropeiske kommunistregimene varte det rumenske
lengst. Det brøt sammen på grunn av befolkningens blodige opprør på
slutten av 1989. Så snart regimet kollapset, ble Nicolae Ceausescu, som
hadde styrt Romania i tjuefire år, henrettet sammen med sin kone. Han
var en brutal diktator, som nådeløst slaktet ned dem som var imot hans
politikk. En av grunnene til at en diktator, uansett land, gradvis konsoli-
derer sin makt mer og mer, er at han frykter at hans eget liv skal være i
fare det øyeblikk han mister makten. Jeg er sikker på at en diktator under
ingen omstendigheter ville gå hodekulls ned en slik blindgate, slik
Ceausescu gjorde, hvis han var sikker på å slippe fra det med livet i behold.
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I en ikke så fjern fremtid kommer også Korea på en eller annen måte
til å bli gjenforent. Derfor må politikere og forretningsfolk hver på sin
måte gjøre forskjellige slags forberedelser og ta høyde for et forent
Korea. Som religiøs person kan heller ikke jeg ta lett på forberedelsene
for å ønske et forent Korea velkommen, slik at vi kan leve sammen i fred
og omfavne nordkoreanerne med kjærlighet.

Jeg har i lang tid studert gjenforeningen av Tyskland. Jeg har lyttet til
hva de som ledet an i gjenforeningsprosessen, anså som grunn til at
Tyskland lot seg gjenforene uten at et eneste skudd ble avfyrt, og uten at
en eneste dråpe blod ble utgytt. Jeg gjorde det for å finne fram til en
formel som ville passe den koreanske gjenforeningsprosessen. Jeg innså
at det som gjorde en fredelig gjenforening av Tyskland mulig, var at man
lyktes med å få makthaverne i Øst-Tyskland til å føle seg trygge på at
deres liv ikke ville være i fare, selv etter at de to tyske statene ble forent.
Hvis den øst-tyske ledelsen ikke hadde fått garantier om å få beholde
livet, ville de ikke så lett ha gått med på gjenforeningen.

Jeg er av den oppfatning at vi likeledes må gi dem som sitter med
makten i Nord-Korea, en slik trygghet. Min konklusjon er at vi må ha en
lignende forståelse for dem som styrer i Nord-Korea. I Japan ble det for
ikke så lenge siden utgitt en roman der handlingen er lagt til Nord-Korea.
I boken ser de nordkoreanske makthaverne igjen og igjen et videoopptak
av henrettelsen av Ceausescu og skriker ut: «Det er slik det kommer til å
gå med oss hvis vi mister makten! Dét må absolutt ikke skje!»

Riktignok skjer dette i fantasien til en japansk forfatter. Likevel burde
vi være oppmerksomme på de nordkoreanske ledernes reelle bekymrin-
ger og finne en løsning på problemet. Før vi gjør det, kommer det ikke til
å bli noen rask gjenforening.

Det er ikke så vanskelig som vi tror, å bygge en fredelig verden her på
den koreanske halvøy. Når Sør-Korea investerer seg fullstendig for
Nord-Korea, da kommer ikke nord til å yppe til kamp. Da kommer freden
helt naturlig til Koreahalvøya.

Det som gjør inntrykk på et opprørsk barn, er verken en knyttet neve
eller autoritet, men kraften fra en kjærlighet som kommer rett fra hjertet.
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Det er viktigere å uttrykke vår kjærlighet til Nord-Korea enn å gi landet
ris og gjødsel. Vi må ikke glemme at det bare er når vi bryr oss om og
investerer oss for Nord-Korea med stor velvilje og et varmt hjerte, at også
nord kommer til å åpne sitt hjerte.





«Selvsagt liker mennesker fred, men samtidig liker de også stridigheter.
Mennesker får den mest godlynte ku til å slåss. De har glede av å se på haner
med strittende hanekam som slåss på liv og død og hakker hverandre til blods
med de spisse nebbene sine. De samme menneskene sier til sine barn: «Dere
må ikke slåss! Lek pent sammen!»

Den fundamentale årsak til kriger er ikke religion eller etnisitet, men det som
foregår i våre hjerter. Alt skyldes problemer med oss mennesker. Det moderne
menneske liker å se på vitenskap og økonomi som årsak til konflikter, men i
virkeligheten er det mennesket selv som er det grunnleggende problem.

Det er nettopp religion som kan få mennesket til å bli godt og gjøre slutt på
menneskets onde tilbøyeligheter, som får en til å like stridigheter. Se bare på de
forskjellige religioner i vår verden. Alle som én har de en fredelig verden som
ideal. Alle lengter de etter et himmelrike, drømmer om et idealsamfunn og
ønsker seg en paradisisk jord. Den verden vi mennesker drømmer om og håper
på, har de forskjellige religioner gitt ulike navn, men det er den samme verden
det er snakk om. Det finnes mange religioner i verden, og så godt som alle er
de delt opp i utallige retninger og denominasjoner. Likevel håper de på ett og
det samme. Målet de alle peker på, er et himmelrike eller en fredfylt verden. Det
er et rike med varm kjærlighet, som effektivt helbreder menneskehjerter revet i
stykker av etnisk og religiøs vold.»

– Sun Myung Moon om årsaken til krig

Familieforbundet for verdensfred og enhet
2016


