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Tim Peters er grunnlegger og le-
der av organisasjonen Helping 
Hands Korea. Han legger vekt på 
at de ikke har mange kilder inne i 
Nord-Korea, men at de kildene de 
har er veldig solide til å stole på.

– De føler ikke at initiativet fra 
Kim Jong-Un er oppriktig ment 
når det kommer til å redusere 
kontrollen over kristne eller for-
følgelsen av dem. De mener at re-
gimet i Nord-Korea kun handler i 

egeninteresse, for å prøve å skape 
en mer glanset overflate mot om-
verden, sier Peters til Dagen.

Han er i Norge denne uken 
blant annet for å vise en nyprodu-
sert film som forteller en del om 
det arbeidet de utfører blant flykt-
ninger fra Nord-Korea som kom-
mer grensen til Kina.

HÅPER DET ER ANNERLEDES

Peters peker på at myndighetene 

i Nord-Korea er veldig dyktige til 
å spille den ene ut mot den andre. 
Han minner om  at Kim Jong-Un 
ikke hadde møtt den kinesiske 
president på seks og et halvt år før 
oppmykningen av forholdene til 
omverden.

– Men nå har han møtt både 
presidenten i Sør-Korea og presi-
dent Donald Trump, og så har han 
møtt Kinas president tre ganger.

– Jeg håper virkelig at det er an-

nerledes denne gangen. Kanskje 
har de kommet til et punkt der de 
er nødt til å innse realitetene i for-
hold til Sør-Korea? 

– Men Nord-koreanerne ser in-
gen merkbare forskjeller i sitt eget 
samfunn. Hverken kristne eller 
andre som skiller seg ut har fått 
det noe bedre.

UNDRE KAN SKJE

Tim Peters gir likevel ikke opp for-
di det skjer undre fortsatt.

– Vi husker jo åpningen mellom 
Øst- og Vest-Tyskland. Da bunde-
skansler Helmut Kohl ble spurt 
for gang nummer 100 om når 
muren ville bli revet svarte han: 
– Jeg vi si det samme som jeg si-
er til alle andre: Det vil skje, men 
ganske sikkert ikke i min levetid. 
Men så skjedde det omtrent sam-

tidig med Kohls uttalelse.
– Man skal aldri si aldri. Det 

vil kanskje bli en slags sakte is-
bre-bevegelse, et sakte sig i sam-
arbeidet mellom sør og nord. Jeg 
kan stå i fare for å gjøre samme 
feil som Kohl, men bevegelsene 
mot menneskerettene og bedrede 
forhold for kristne, vil heller skje 
tomme for tomme enn kilometer 
for kilometer.

MENNESKERETTER

Tim Peters påpeker også et ve-
sentlig faktum: På toppmøtene 
som har vært hittil mellom Nord- 
og Sør-Korea har det ikke vært 
snakket et ord om menneskeret-
tighetene.

– Det er regissert av den Sør-
koreanske presidenten Moon Jae-
in fordi han åpenbart er redd for 

DYSTERT: Mildværet i forholdet mellom naboene 
på Korea-halvøya har ikke bedret situasjonen for 
kristne og menneskerettene i Nord-Korea.
! Tor Weibye      " tor.weibye@dagen.no      # TorWeibye

– Ingen  
bedring  
for kristne  
i Nord- Korea

TØVÆR: Nord-Koreas ster-

ke mann, Kim Jung Un, har 

møtt Sør-Koreas president 

Moon Jae-in flere ganger 

dette året. Bildet er fra de-

res møtet i grenselandsbyen 

Panmunjom i april.  
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HELPING HANDS 
KOREA

Fakta

Helping Hands Korea har som mål å bistå 

nordkoreanere i nød

Hovedfokus er hjelp til flyktninger som kommer 

over grensen til Kina

Organisasjonen smugler også inn såkorn og 

enkle medisiner

De har ikke noen form for samarbeid med 

myndighetene i Nord-Korea

at et tema som menneskerettighe-
ter vil sette bom for alle slag andre 
samtaler. Han vil gå inn via økono-
miske spørsmål, og så etter hvert 
ta opp menneskerettsspørsmåle-
ne, sier Peters.

Han legger til at han har spurt 
historikere om det er en historisk 
presedens for at den taktikken vil 
fungere.

– Jeg har mer tro på Helsinki-
prosessen der president Reagan 
insisterte på at menneskerettig-
hetsspørsmålene måtte komme på 
bordet.

– Vi må huske på at Nord-Korea 
ikke er et moderat, undertrykken-
de regime.

FN oppnevnte for en tid tilbake 
den pensjonerte dommeren Mic-
hael Kirby til å lede en kommisjon 
som skulle gjennomgå situasjonen 

for menneskerettighetene i Nord-
Korea.

Peters viser til at Kirby, før kom-
misjonen konkluderte, sa at det 
var stor sannsynlighet for at det 
var blitt begått forbrytelser mot 
menneskeheten i Nord-Korea og 
at Kim burde stilles for den inter-

nasjonale menneskerettighets-
domstolen.

– Etter 12 år i arbeidet med å 
hjelpe folk som rømmer fra Nord-
Korea, så kjenner jeg til den totale 
undertrykkelsen av menneske-
rettighetene. Nord-Korea fornek-
ter absolutt alle menneskerettig-
heter.

– Det er ingen som har noen ret-
tigheter, utenom Kim-familien. Så 
mørkt er bildet. Sånn er det bildet 
jeg har etter Kirby-rapporten. Det 
er ikke mulig å overse dette med 
samvittigheten i behold.

– Den ekstraordinære ironien i 
dette er at presidenten i Sør-Korea 
er menneskerettighets-advokat av 
utdannelse, poengterer Peters.

POSTORDREBRUDER
Peters forteller også at arbeidet de-

res i Kina de siste to årene er blitt 
stadig vanskeligere. Myndighe-
tene har strammet inn i forhold til 
både kirkene, husmenighetene og 
humanitære organisasjoner. Alle 
som samler mer enn et viss antall 
medlemmer blir sett på som po-
tensielle fiender av staten.

Helping Hands Korea hjelper 
Nord-koreanere i krise. De hjelper 
flyktninger som har kommet seg 
over grenseelven mellom Nord-
Korea og Kina. De hjelper også 
med å evakuere kvinner fra Kina 
som har vært utsatt for ekstrem 
seksuell vold og utnyttelse og men-
neskehandel. I tillegg prøver de 
å hjelpe barna til disse kvinnene 
som blir igjen i Kina

– De befinner seg i en klemme 
og når moren forsvinner er åpen-
bart faren ikke interessert eller i 

stand til å hjelpe barna i en normal 
oppfatning av begrepet. Kinesiske 
menn som har bestilt «postordre-
bruder» kan være handikappet på 
en eller annen måte, fysisk eller 
psykisk.

– I mange tilfeller er de ikke 
stand til å ta seg av et barn. Ofte 
bor disse barna sammen med si-
ne kinesiske besteforeldre. De har 
gjerne dårlig råd, og vi kan hjelpe 
dem i noen tilfeller med for eksem-
pel vintertøy, skolesaker og slike 
ting.

– Men i andre tilfeller når de 
ikke har noen som kan seg av dem, 
så setter vi opp midlertidige for-
sterhjem ved hjelpe av lokale so-
sialarbeidere. Dette handler om 
nord-koreanere som trenger hjelp 
på utsiden av Nord-Korea. Det er 
vårt kall, understreker Tim Peters.

 ● Vårt kall er 
Nord-koreanere 
som trenger hjelp 
utenfor Nord- 
Korea
Tim Peters, leder av Helping 
Hands Korea

HJELPER: Tim 

Peters er grunnleg-

ger og daglig leder 

i organisasjonen 

Helping Hands 

Korea. De hjelper 

Nord-koreanere 

som er i nød i Kina 

på flukt fra hjem-

landet. 

 Foto: Tor Weibye 
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 - No improvement for Christians in North Korea 

Photo: North Korea's strongman, Kim Jung Un, has met South Korea's President Moon Jae-

in several times this year. The picture is from their meeting in the border country town of 

Panmunjom in April. 

GLOOMY: The mildness of relations between the neighbours of the Korean peninsula has 

not improved the situation for Christians and human rights in North Korea. 

By tor.weibye@dagen.no 

Tim Peters is the founder and leader of the organization Helping Hands Korea. He 

emphasizes that they do not have many sources in North Korea, but that the sources they 

have are very solid to trust. 

« -They do not feel that the initiative of Kim Jong-Un is genuinely meant when it comes to 

reducing control over Christians or their persecution. They believe that the regime in North 

Korea only acts in self-interest, to try to create a more glossy surface to the world», Peters 

said. 

mailto:tor.weibye@dagen.no


He is in Norway this week, among other things, to show a newly produced film that tells 

about the work they do with refugees from North Korea who come to China. 

HOPE IT IS NOT SO  
Peters points out that the authorities in North Korea are very skilled in playing one against 

the other. He reminds us that Kim Jong-Un had not met the Chinese president in over six 

and a half years prior to the softening of relations with the outside world.  

« -But once he had met both the president of South Korea and President Donald Trump, 

then he met the President of China three times». 

« -I really hope that it is different this time. Perhaps they have come to a point where they 

have to realize the realities in relation to South Korea? But North Koreans see no noticeable 

differences in their own society. Neither Christians nor others who stand out have made it 

any better. 

WONDERS CAN HAPPEN  
Tim Peters, however, does not give up because wonders are still happening. « -We 

remember the opening between East and West Germany. When Chancellor Helmut Kohl 

was asked for the 100th time if the wall would be torn down, he replied: "I say the same 



as I say to everyone else: It will happen, but certainly not in my lifetime". But then it 

happened at the same time as Kohls' statement». 

«-Never say never. It may be a kind of slow glacial movement, a slow pace in cooperation 

between south and north. I may be in danger of making the same mistake as Kohl, but the 

movement towards human rights and improved relationships for Christians will also happen 

inch-by-inch rather than mile-by-mile. 

HUMAN RIGHTS 
Tim Peters also points out a significant fact: At the summits that have so far been held 

between North and South Korea, no word has been spoken about human rights. 
« -It is directed by the South Korean president Moon Jae-in because he is obviously afraid 

that a theme such as human rights will set a boom for all kinds of other talks. He will go 

through financial issues, and then eventually address the human rights issues», Peters 

said. 
He adds that he has asked historians if there is a historical precedent for that tactic to 

work. 

« -I have more faith in the Helsinki process where President Reagan insisted that human 

rights issues had to come to the table. We must remember that North Korea is not a 

moderate oppressive regime. 



The UN, some time ago, appointed a retired judge, Michael Kirby, to lead a commission to 

review the human rights situation in North Korea. Peters points out that Kirby before the 

Commission concluded, said there was a high likelihood of crimes committed against 

humanity in North Korea and that Kim should be brought before the International Human 

Rights Court. 
« -After 22 years in helping people escaping from North Korea, I know the total oppression 

of human rights. North Korea completely denies all human rights. No one has any rights 

except the Kim family. So dark is the picture. That's the picture I have after the Kirby 

report. It is not possible to overlook this with the conscience in retain».  
« -The extraordinary irony in this is that the president of South Korea is a human rights 

lawyer by education», Peters points out. 

MAIL ORDER BRIDES 
Peters also says that their work in China over the past two years has become increasingly 

difficult. The authorities have tightened things in regards to both churches, house 

congregation and humanitarian organizations. Everyone who collects more than a certain 

number of members is seen as potential enemies of the state. 

Helping Hands Korea helps North Koreans in crisis. They help refugees who have crossed 

the border between North Korea and China. They also help evacuate women from China 



who have been exposed to extreme sexual violence and exploitation and human trafficking. 

In addition, they try to help the children of these women who remain in China.  

« -They are caught between a rock and a hard place when their mother disappears, their 

father is not interested or able to help the children in a normal sense of the term. Chinese 

men who have ordered "Mail Order Brides" may be handicapped in one way or another, 

physically or mentally. 

« -In many cases, they are unable to take care of a child. Often these children live with 

their Chinese grandparents. They can not afford much, and in some cases, we can help 

them with winter clothes, school stuff and such things.  

  

« -But in other cases when they do not have anyone who can take care of them, we will set 

up a temporary orphanage with the help of local social workers. This is all about North 

Koreans who need help outside of North Korea. It is our calling», Tim Peters emphasizes. 

 Bullet-point: Our calling is North Koreans who need help outside North Korea. 
Tim Peters, Head of Helping Hands Korea 




