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Indledning  

I vores projekt analyserer vi Kim Jong-uns nytårstale fra d. 1. januar 2018. Vi 

benytter os af dispositio- og genreanalyse til at undersøge, om talen har det, vi forstår 

som en traditionel tale-struktur. Vi bruger analysen til at skabe et overblik over talen 

og til at få blotlagt, hvad der er vigtigt for retor. Hvorvidt Kim Jong-uns nytårstale 

korresponderer med den vestlige tradition, eller om den bryder med den, vil spore os 

ind på forholdet mellem retorik i en vestlig retoriktradition og retorik i et totalitært 

styre. Dernæst undersøger vi sprogbrugen i talen i et forsøg på at kortlægge, hvilke 

sproglige virkemidler, Kim Jong-un benytter sig af. Valget af sproglige virkemidler vil 

givetvis afspejle, hvilke strategiske formål retor har. I forlængelse af sproganalysen 

vil vi komme ind på, hvordan Kim Jong-un forsøger at styrke sin etos gennem 

sproget. Herpå vil vi undersøge, hvilke argumenter Kim Jong-un benytter sig af, samt 

hvilke topoi han henter dem fra. På den måde vil vi forsøge at afdække, hvad det er, 

der argumenteres for, samt hvilken strategi der kan tænkes at være med måden at 

argumentere på. Vi undersøger den retoriske situation i talen ud fra Bitzers forståelse 

af, hvordan situationer afføder retorik, men også ud fra Vatz’ kritik af Bitzer, hvor 

Vatz beskriver, hvordan retor skaber situationer. Vi vil undersøge om Kim Jong-un 

drager fordel af at skabe retoriske situationer. Som det afsluttende element vil vi 

komme ind på, hvad der anses som værende god eller dårlig retorik ud fra et 

normativt synspunkt. Det vil hjælpe os med at afklare, om talen indeholder god eller 

dårlig retorik ud fra et vestligt synspunkt. 

Problemformulering 

Hvilke formål tjener retorik i den totalitære stat Nordkorea, og er der forskel på, 

hvad der er god retorik i en vestlig, demokratisk retoriktradition versus, hvad der er 

god retorik for et totalitært styre? 
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Nordkorea i et historisk perspektiv 

Nordkorea har siden 1948 været underlagt Kim-dynastiet. Kim-dynastiet har styret 

landet gennem en særegen nordkoreansk version af marxisme og kommunisme 

kaldet Juche. Juche-ideologien er bygget på et princip omkring nationalistisk 

selvhjulpenhed, hvor nationens og folkets interesser overskygger individets. En 

ideologi, hvor selvstændighed fra udenlandske interesser, international 

uafhængighed og et massivt militært forsvar er nøglen til en stærk nation. (The 

Democratic People's Republic of Korea, 2018). Nordkorea har siden Koreakrigen 

gennemgået en voldsom militær oprustning, hvor blandt andet atomvåben er blevet 

en del af landets arsenaler. Det anslås at op imod 25% af landets befolkning, på den 

ene eller anden måde er en del af militæret, og at 13 mio. personer står til rådighed 

for militæret, hvis det skulle blive nødvendigt (Global FirePower, 2018).  

Nordkorea i dag 

I dag er nationens leder Kim Jong-un. Kim Jong-un vil gerne fremstå som nationens 

fader, som en populær skikkelse, der har påtaget sig ansvaret at lede landet gennem 

revolutionen, men kilder tyder på, at Kim Jong-Un og styret i Nordkorea måske ikke 

er så populært, som de selv giver udtryk for (Salmon, 2012). Ifølge World Food 

Program oplever Nordkorea stor mangel på fødevarer og en stor del af befolkningen 

lider af kronisk fejlernæring (World Food Programme, 2018). I en rapport udgivet af 

Amnesty bliver det fremstillet, at selv om regeringen har taget nogle positive skridt til 

at engagere sig i internationale menneskerettighedsmekanismer, er der ikke sket 

reelle fremskridt. Op mod 120.000 mennesker bliver fortsat vilkårligt tilbageholdt i 

politiske fængselslejre, hvor forholdene langt fra lever op til internationale 

standarder. Restriktionerne for retten til ytringsfrihed og fri bevægelighed er fortsat 

markante. Regeringen i Nordkorea fortsætter med at udøve alvorlige restriktioner 

over informationsudveksling mellem nordkoreanere og resten af verden. Alle 

telekommunikations-, post- og tv-tjenester er statsejede, og der er ikke uafhængige 

aviser, andre medier eller civilsamfundsorganisationer (Amnesty International, 

2018). Nordkorea gennemførte en nuklear test den 3. september og gennemførte 
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adskillige mellem- og langdistansemotiltest gennem hele året. De militære 

provokationer resulterede i, at FN udstedte sanktioner over for landet. Udveksling af 

militære og politiske trusler mellem myndighederne i Nordkorea og USA øgede 

spændingerne yderligere (Amnesty International, 2018). Alt i alt et land der, ifølge en 

vestlig opfattelse, står overfor en række alvorlige problemer.  

Afgrænsning  

Vi har  valgt at afgrænse os fra actio, da vi vurderer, at det vil være svært for os at sige 

noget konkret om Kim Jong-uns fremførelse af sin tale, da den er på koreansk, og vi 

derfor ikke vil kunne identificere steder, hvor han eksempelvis lægger tryk på ord, 

gestikulerer, bruger sit kropssprog osv. Dog er vi opmærksomme på, at denne del 

ville have været interessant at kigge på og også er relevant i forhold til talen.  

I genreanalysen undersøger vi Lars Løkke Rasmussens og Xi Jinpings nytårstaler for 

at danne os et overblik over, hvad der kendetegner en traditionel nytårstale. Vi har 

valgt at inddrage den kinesiske tale, fordi landet ligger kulturelt og geografisk tættere 

på Nordkorea end Danmark, og fordi Nordkorea og Kina deler visse erfaringer med 

socialistiske regimer og autoritære statsoverhoveder. Nytårstalen fra Lars Løkke 

Rasmussen er inkluderet for at kunne sammenligne med en vestlig standard. 
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Dispositio 

Følgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af en klassisk disposition i en tale, en 

disposition over Kim Jong-uns tale samt en refleksion over denne. Overordnet om 

talens struktur kan siges, at foruden indledningen (Kim, 2018: s. 1, l. 1-23), som er en 

klassisk nytårshilsen til folket, og afslutningen (Kim, 2018: s. 14, l. 376-386), som er 

præget af en fremstrakt hånd til Sydkorea, udgøres størstedelen af talen af to store 

midterdele, en tilbageskuende del og en fremadskuende del. Disse udlægger 

henholdsvis, hvad den nordkoreanske stat har opnået i det forgangne år (Kim, 2018: 

s. 1-4, l. 25-115), og hvad der skal ske i fremtiden (Kim, 2018: s. 5-10, l. 117-273). 

Endelig består corpus foruden den tilbageskuende del og den fremadskuende del, 

også af en tredje, statusopgørende del (Kim, 2018: s. 10-13, l. 275-374). Her taler Kim 

Jong-un om, hvor Nordkorea står i verden, blandt andet i forhold til opgøret med 

USA, og om hvor de er på vej hen. Herunder fremgår en cirkeldiagram af opdelingen: 
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Den klassiske dispositio 

Hvert punkt i talen har sit formål, og derfor bør hver enhed være lagt taktisk i forhold 

til hinanden (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 124). Nedenfor er illustreret, 

hvordan en klassisk disposition er bygget op: 

● Exordium 

○ Partitio 

● Corpus 

○ Narratio 

○ Argumentatio 

■ Probatio 

■ Refutatio 

● Peroratio 

- (Garbers & Høgel, 1996: s. 28) 

  

Exordium er indledningen på en tale. Den skal være fængende og vække publikums 

interesse. Dette kan retor f.eks. gøre ved at starte med en anekdote, bruge en 

overraskelseseffekt eller en aktuel oplevelse, som kan lede videre til talens egentlige 

emne (Garbers & Høgel, 1996: s. 27) En anden måde at fange publikums interesse er 

ved at skabe lokal forankring, som gøres ved at referere til tid og sted. Det kan f.eks. 

være ved at kommentere noget ved publikum eller vejret. (Christiansen & Gabrielsen, 

2010: s. 133). Partitio leder over på, hvad der vil blive gennemgået i talen. Retor 

tager publikum ”i hånden” (Garbers & Høgel, 1996: s. 26). 

 

Herefter kommer corpus. Dette er ”kroppen” på talen, altså talens indhold og 

dermed det centrale element i talen. Det er her retor vil komme med talens 

hovedformål og de centrale budskaber (Garbers & Høgel, 1996: s. 27). I corpus finder 

man også narratio og argumentatio. I narratio beskriver og fortæller man om 

baggrunden for emnet i talen. For at talen stadig er fængende kan retor bruge 

konkrete eksempler og bruge forskellige sproglige virkemidler (Garbers & Høgel, 

1996: s. 27). Dette vil blive gennemgået i afsnittet ”Sproget i talen”. 
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Herefter benytter man sig af argumentatio, som har til formål at overbevise 

publikum om, at talens formål er vigtigt og lede til, at publikum tænker, føler eller 

handler anderledes, end de hidtil har gjort (Garbers & Høgel, 1996: s. 27). 

Argumentatio er delt op i to dele: probatio og refutatio. 

 

Først vil retor benytte sig af probatio, hvor han/hun kommer med sine egne 

argumenter i forbindelse med talens budskaber og formål. Herefter vil retor kunne 

benytte sig af refutatio, hvor taler tager fat på sin modparts argumenter, svækker 

dem og gendriver dem. Ved at gøre dette kan retor muligvis undgå at ende i en 

diskussion om argumenter for og imod (Garbers & Høgel, 1996: s. 27). Slutningen på 

talen kaldes peroratio. Hovedformålet med slutningen er at lave en kort opsamling 

på, hvad der er blevet sagt i talen, hvad budskabet er samt at fremsætte opfordringen 

til det, som talen har ledt hen imod (Garbers & Høgel, 1996: s. 27). 

Dispositio i Kim Jong-uns tale  

● Exordium: 

(Kim, 2018: s. 1, l. 1-9) 

 

“Today, recollecting with great pleasure and pride and deep emotion the 

proud achievements we performed last year through our diligent and 

worthwhile labour and sincere efforts and by the sweat of our brow, we are 

all seeing in the new year 2018 with fresh hopes and expectations” - (Kim, 

2018: s. 1, l. 4-6). 

 

Kim Jong-un taler indledningsvist om den stolthed, som nordkoreanerne står tilbage 

med efter det forgangne år, og at de nu kan byde det nye år velkomment med nye håb 

og forventninger. 

 

● Partitio: 

(Kim, 2018: s. 1, l. 11-23) 

“As I look back upon last year...” (Kim, 2018: s. 1, l. 12-15) 
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Her lægger Kim Jong-un op til, at han vil kigge tilbage på de fremskridt som 

Nordkorea har gjort det forgangne år. Her leder han hen på, hvad talen bl.a. vil 

indeholde. 

 

● Corpus: (Kim, 2018: s. 1-13, l. 25-361) 

 

●  Narratio 

Narratio er ikke at finde i talen. Kim Jong-un fortæller ikke direkte, hvad det er at 

han vil komme ind på i sin tale, men da det er en nytårstale er der en vis 

genreforventning.  

  

● Argumentatio 

Argumentatio vil blive gennemgået i afsnittet om argumentationsanalyse.  

  

● Peroratio: 

(Kim, 2018: s. 13-14, l. 376-386) 

Herefter lægger han op til, at talen er nået til sin afslutning, dette gør han således: 

 

“The year 2018 will be recorded as another year of victory for our people. At 

this moment when this year's gigantic march has begun, I am filled with 

confidence that our cause is ever-victorious as it is supported by the people, 

and I harden my resolve to make devoted efforts to live up to their 

expectations - (Kim, 2018: s. 14, l. 377-380). 

 

Her beskriver han, at han er sikker på, at det kommende år vil have ligeså meget 

fremgang som det forgangne, og at han, partiet og folket vil kæmpe for dette. Til slut 

henvender han sig direkte til publikum og slutter talen af med: 

 

“Let us all march forward dynamically towards fresh victory of the 

revolution by displaying the unyielding mettle of heroic Korea under the 

leadership of the Workers' Party of Korea” - (Kim, 2018: s. 14, l. 385-386) 
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Diskussion af dispositio 

Når man kigger på Kim Jong-uns tale er det muligt at identificere nogle af punkterne 

fra den klassiske disposition, men han følger den ikke stringent. Det er muligt at 

identificere exordium og partitio, men de er ikke kendetegnede, som hvis man kigger 

på den klassiske disposition. Han indleder talen med at beskrive, hvorfor talen skal 

holdes, exordium, altså i forbindelse med nytår, men uden at han helt præcist siger, 

at det er derfor talen holdes. Det ligger implicit i forventningen til genren, at det ikke 

er nødvendigt at fortælle, at det er en nytårstale. Mere om dette i genreanalysen.  

At dispositionen ikke følger den vestlige retoriktradition har den effekt, at man ikke 

føler sig taget ved hånden af retor. Der er ikke noget narratio, der skaber overblik 

over talen. I stedet vælger Kim Jong-un at lave en længere gennemgang af forskellige 

politiske resultater fra foregående år. Dette givet et indtryk af at overvære et politisk 

møde fremfor en tale til det nordkoreanske folk. Det kan tænkes, at talens disposition 

er passende for en diktator, der ønsker at fastholde nuværende status, da det ikke er 

nødvendigt for en diktator at gøre sin tale publikumsvenlig. Talens særegne 

dispositio stemmer dermed også overens med, at nordkoreanerne ikke har mange 

rettigheder eller valg (Withnall, 2014), dermed er det ligegyldigt om de synes talen er 

kedeligt, da der ikke er et andet alternativ.  
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Genreanalyse  

Vi omtaler Kim Jong-uns tale som en ’nytårstale’, men hvad ligger der mere præcist i 

den betegnelse? For at besvare dette spørgsmål vil vi foretage en genreanalyse for at 

belyse, hvilke karakteristika en nytårstale har, og hvordan Kim Jong-uns tale 

forholder sig i forhold til den genre. Genrebegrebet opstår idet vi erkender, at visse 

situationer ligner hinanden og derfor i et vist omfang kalder på samme retoriske 

respons. En genre kan således defineres som en samlende ramme omkring ”en 

gruppering af responser eller ytringer, som har situationelle, indholdsmæssige og 

stilistiske karakteristika til fælles” (Kjeldsen, 2009: s. 89). En retorisk genre udgøres 

af tre delelementer, nemlig de situationelle krav, de indholdsmæssige og stilistiske 

karakteristika, og endelig den specifikke måde disse elementer er forbundet til 

hinanden; det som Kjeldsen kalder for deres særegne konfiguration (Kjeldsen, 2009: 

s. 89). 

Genredeltagelse 

Genredeltagelse er en analyse, der søger at ”bekræfte eller modificere eksisterende 

træk inden for en allerede etableret genre” (Kjeldsen, 2009: s. 104). 

Fremgangsmåden bør være opdelt i tre faser: ”Først beskriver man genrens 

situationelle krav, indholdsmæssige og stilistiske karakteristika og strategier samt 

deres særegne konfiguration” (Kjeldsen, 2009: s. 104). Dernæst udsætter man den 

retoriske respons for samme behandling, før man til sidst sammenligner de 

beskrivelser, man er kommet frem til, og vurderer, ”om ytringen tilhører genren” 

(Kjeldsen, 2009: s. 104). 

Genreanvendelse 

Vi vil også analysere genreanvendelsen. En sådan analyse går gennem samme tre 

faser som genredeltagelsen, men stiller herpå et fjerde, evaluativt spørgsmål: 

Opfylder den retoriske ytring på vellykket vis genrens krav? (Kjeldsen, 2009: s. 108). 

For os lyder spørgsmålet: Kan man forestille sig, at der kan have været træk ved den 
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retoriske situation Kim Jong-un talte i, som kræver en anden retorisk respons, end 

den som var passende for f.eks. den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen? 

Situationelle krav for genren 

En nytårstale skal afholdes i forbindelse med nytår; enten 31. december eller 1. 

januar. Danmarks regent holder sin tale 31. december, imens landets statsminister 

holder sin den 1. januar. Tilsvarende holdt Kinas præsident, Xi Jinping, sidste år en 

nytårstale den 31. december. Den genre vi her tegner billedet af, er den politiske, 

nationale nytårstale. For at nytårstalen kan have denne karakter, er det nødvendigt 

at retor har en position i samfundet, der giver ham/hende autoritet til at tale på 

vegne af hele landet. Det vil sædvanligvis være en monark, statsminister eller 

præsident. I forlængelse af dette skal talen leveres med en vis værdighed i nogle 

højtidelige rammer. 

Stilistiske og indholdsmæssige karakteristika ved genren 

Sproget i en nytårstale vil sædvanligvis bære præg af en vis højtidelighed. Retor vil 

benytte sig af det personlige pronomen ’vi,’ eftersom han eller hende ikke bare taler 

for sig selv men for hele sit folk: ”I feel the greatness of the ordinary Chinese people, 

and I also feel we need to work hard to achieve happiness” (Jinping, 2017: s. 2, l. 

58-59). Dette udtalte Xi Jinping i sin nytårstale, hvorved han som præsident (”I”) 

roser det arbejdende folk, imens han også identificerer sig med dem, fordi alle 

kinesere (”we”), inklusive ham selv, bliver nødt til at arbejde hårdt for lykken.  

 

Ved at analysere Lars Løkke Rasmussens og Xi Jinpings nytårstaler har vi 

identificeret seks indholdsmæssige karakteristika, som en nytårstale gerne skal 

indeholde. Vi betragter det ikke som en konklusiv liste over, hvad en nytårstale skal 

indeholde. Analysen af temaerne i den danske og den kinesiske nytårstale er snarere 

et redskab til at forstå, hvordan Kim Jong-uns nytårstale korresponderer med det, vi 

betragter som en ’klassisk dansk nytårstale’, men med den nuancering, at det samme 

indhold kan genfindes i den kinesiske nytårstale. De seks indholdsmæssige 
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karakteristika vi vil fremhæve fra Lars Løkke Rasmussens og Xi Jinpings nytårstaler 

er: 

1.    Det nationale fællesskab – ”vi er sammen om det her” 

I Løkke Rasmussens tale kommer dette tema bl.a. frem i afslutningen, hvor han taler 

om ”et håb om et Danmark, hvor vi passer på balancen og på hinanden. Et 

harmonisk land. Et trygt velfærdssamfund” (Løkke Rasmussen, 2018: s. 7, l. 

163-164). Hos Xi Jinping toner det samme budskab om samling frem i hans 

indledende hilsen: “Here, I would like to extend my New Year greetings to the 

people of all ethnic groups in China (…)” (Jinping, 2017: s. 1, l. 4-5). 

 

2.    Moral/arbejdsmoral 

Om dette tema siger den danske statsminister:  

 

“Jeg vil holde fast i, at vi også her i Danmark møder hinanden med tillid og med 

respekt (...) Mit budskab i aften handler ikke om hudfarve. Ikke om religion. Det 

handler om at vælge Danmark til” - (Løkke Rasmussen, 2018: s. 6, l. 148-149).  

 

Her fastslår statsministeren, at så længe man ”vælger Danmark til”, det vil sige 

indgår i og bidrager til det danske samfund, så er man en god dansk borger. Xi 

Jinping er inde på det samme, når han taler om de ofre, som folket har gjort:  

 

“(...) for the good of the nation without regrets or complaints. I feel the greatness of 

the ordinary Chinese people, and I also feel we need to work hard to achieve 

happiness”  - (Jinping, 2017: s. 2,  l. 57-59). 
1

 

3.    ”Vi (staten/regeringen) har skabt gode resultater” 

Ubetinget et klassisk træk ved nytårstalen. Løkke Rasmussen bringer flere gange 

emnet på bane, bl.a. da han udtaler: ”Her ved indgangen til det nye år går det godt i 

Danmark (...)” (Løkke Rasmussen, 2018: s. 1, l. 22), hvorpå han kaster sig ud i en 

længere opremsning af forskellige politiske og økonomiske resultater. Tilsvarende 

1 
Dette citat kan også siges at spille ind i budskabet om ’det nationale fællesskab’ – at det er takket 

være de millioner af almindelige, hårdtarbejdende kinesere, at landet hænger sammen.
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nævner den kinesiske præsident både, at Kinas BNP er steget til 80 trillioner yuan 

(Jinping, 2017: s. 1, l. 12-13), og at ”various initiatives to improve people’s 

livelihoods have been accelerated, and the environment has steadily improved. 

People have enjoyed a stronger sense of gain, of happiness and of security” 

(Jinping, 2017: s. 1, l. 18-20). Man forstår, at takket være regeringens politiske 

initiativer, er folk både blevet mere lykkelige og trygge. 

 

4.    Fremtidsplaner 

Den danske statsminister annoncerer bl.a. en skattereform (Løkke Rasmussen, 2018: 

s. 2, l. 33-34), imens Xi Jinping bl.a. nævner, at man har planer om at udrydde 

ekstrem fattigdom inden 2020 (Jinping, 2017: s. 3, l. 75-81). 

 

5.    Fremtiden og/eller forandringen er et håb i sig selv 

Én ting er de konkrete politiske planer, som retor har for fremtiden. Noget andet er, 

at fremtiden i sig selv kan være et håb. Det drejer sig om at fremmane et håb i 

publikum, der er uafhængigt af retors konkrete politiske planer, som man kan have 

større eller mindre forhåbninger til. Statsministeren udtaler eksempelvis, at når man 

tager et opgør med alvorlige problemer, så er det ”(...) i sig selv noget håbefuldt. Et 

løfte om at det kan blive bedre” (Løkke Rasmussen, 2018: s. 6, l. 153-154). Xi Jinping 

fremmaner samme håb, når han taler om sit besøg i Hong Kong, hvor det går 

økonomisk godt, og som har ”an even better future (...)” foran sig (Jinping, 2017: s. 

2, l. 38). Xi Jinping behøver ikke at forklare publikum, hvorfor Hong Kongs fremtid 

vil være endnu bedre end dens nutid, fordi han kan spille på den generelle topos, at 

fremtiden i sig selv repræsenterer et håb om noget bedre. 

 

6.    Udfordringer/trusler mod nationen 

Nytårstalen skal minde befolkningen om, at der er noget at kæmpe for, og retor skal 

positionere sig selv som ham, der kan tage den kamp. Således taler den danske 

statsminister om problemet med ghetto-samfund som ”(...) en af de balancer, jeg er 

alvorligt bange for, er ved at tippe. Ja, nogle steder er den allerede tippet (...)” 

(Løkke Rasmussen, 2018: s. 3, l. 50-51) og senere erklærer Løkke Rasmussen: ”Der 

er slået huller i Danmarkskortet” (Løkke Rasmussen, 2018: s. 5-6, l. 118-136). Hvor 

15 



Løkke Rasmussen taler om en decideret trussel mod nationen i form af dens 

sammenhængskraft, taler Xi Jinping om Kinas sociale problemer: ”By 2020, China 

will lift its rural impoverished population out of poverty (...)” (Jinping, 2017: s. 3, l. 

75-76), hvormed han implicit siger, at der trods Kinas gode økonomi stadig findes 

ekstrem fattigdom i landet. 

Den særegne konfiguration 

Et af de situationelle krav til en nytårstale er, at talen skal holdes d. 31. december 

eller 1. januar. Men for at der kan være tale om en nytårstale, er det ikke 

tilstrækkeligt, at den bliver holdt på én af de nævnte datoer; talen må også indeholde 

visse stilistiske karakteristika, f.eks. anvendelsen af personlige pronomener. Og som 

nævnt i analysen af Lars Løkke Rasmussens og Xi Jinpings nytårstaler, må 

nytårstalen også have nogle ret specifikke indholdsmæssige karakteristika. 

Kim Jong-uns tale som nytårstale 

Hvordan forholder Kim Jong-uns nytårstale sig til nytårstalen som genre? Med 

hensyn til de situationelle krav er sagen oplagt: Kim Jong-uns tale bliver holdt 1. 

januar i anledningen af årsskiftet; den bliver holdt fra et podium, bag hvilket Kim 

Jong-un står i alvorsfuld ensomhed, og han er Nordkoreas øverste leder. Stilistisk er 

der også nogle fællestræk med især Xi Jinping, i kraft af exclamatioet i talens 

indledning. Her henvender Kim Jong-un sig til sine ”dear fellow countrymen” (Kim, 

2018: s. 1, l. 1). Med denne henvendelse gør han sig til én af folket. Han er deres 

leder, men han er også deres landsmand. 

  

Hvad angår de indholdsmæssige karakteristika er der både overensstemmelse men 

også afvigelser fra de karakteristika, vi skitserede i genreanalysen. Der er 

overensstemmelse i den forstand, at alle seks karakteristika kan findes i talen. I 

talens exordium optræder således både temaet om nationalt fællesskab og 

sammenhold (Kim, 2018: s. 1,  l. 4-6), såvel som temaet om fremtiden som et håb i 

sig selv (Kim, 2018: s. 1, l. 6-9). Sidstnævnte tema vender tilbage i talens peroratio, 
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hvor Kim Jong-un taler om, at ”(...) hasten the future of powerful socialist country 

where all the people lead a dignified and happy life” (Kim, 2018: s. 14, l. 383-384). 

De gode, politiske resultater 

I den tilbageskuende del af corpus fremfører retor den obligatoriske opremsning af 

de gode resultater, regeringen har opnået i det forgangne år. Dette tema fylder meget 

hos Kim Jong-un, væsentligt mere end hos Løkke Rasmussen og Xi Jinping. 

Eksempelvis taler Kim Jong-un fra linje 29 til 50 om de udefrakommende trusler, 

partiet har afværget og om, at det er lykkedes at bygge et interkontinentalt missil; 

imens han fra linje 72 til 104 opremser en række industrielle og teknologiske 

landvindinger. Kim Jong-un udtaler blandt andet: ”(...) outstanding success our 

Party, state and people won last year” (Kim, 2018: s. 2, l. 38) og leder 

opmærksomheden over på fuldendelsen af landets atomvåben. 

Trusler udefra 

Implicit i ovenstående citat ligger også temaet om udfordringer/trusler mod 

nationen, her i form af en trussel mod USA:  

 

”The whole of its mainland is within the range of our nuclear strike and the nuclear 

button is on my office desk all the time; the United States needs to be clearly aware 

that this is not merely a threat but a reality” - (Kim, 2018: s. 2, l. 52-54).  

 

Passagen tjener både som et udenrigs- og sikkerhedspolitisk træk men også som 

endnu et bidrag til Kim Jong-uns budskab om, at han og partiet har gjort det godt, og 

at det er hans fortjeneste, at verdens mægtigste land, USA, ikke tør angribe 

nordkoreanerne. Krigsstemningen går igen i en passage, der også taler om trusler. 

Her opfordrer Kim Jong-un både partimedlemmer og det arbejdende folk til at ”(...) 

launch an all-people general offensive to frustrate the challenges of the hostile 

forces who are making last-ditch efforts (...)” (Kim, 2018: s. 5, l. 130-131). Det er 

ikke specificeret, hvem disse fjendtlige magter er, hvilket kan tænkes at skabe en vis 

17 



frygt for det udefrakommende og til at understrege nødvendigheden af, at 

nordkoreanerne holder sammen og giver alt hvad de har for nationen. 

Én ideologi 

I førnævnte passager taler Kim Jong-un både inden for temaet om 

udfordringer/trusler men også om moral og arbejdsmoral, hvad der også synes at 

ligge ham på sinde:  

 

”In order to successfully carry out the fighting tasks facing us, we should rally the 

whole party more firmly on its organizational and ideological basis and establish a 

thoroughgoing revolutionary climate within the party (...). All Party organizations 

should never tolerate all shades of heterogeneous ideas and double standards of 

discipline that run counter to the Party’s ideology.” - (Kim, 2018: s. 9, l. 240-245) 

 

Her sætter Kim Jong-un ord på, at der i Nordkorea kun findes én acceptabel ideologi, 

og at både befolkningen og ikke mindst medlemmer af partiet skal forblive tro mod 

denne ideologi. 

Diskussion af genreanalysen 

Konklusionen på vores genreanalyse må være, at Kim Jong-uns tale på mange 

punkter ligner en klassisk nytårstale, selvom den ikke på overfladen minder meget 

om f.eks. Løkke Rasmussens nytårstale. Men situationen og retors samfundsmæssige 

position er stort set den samme, og de samme overordnede indholdsmæssige 

karakteristika går igen i Løkke Rasmussens, Xi Jinpings og Kim Jong-uns 

nytårstaler. Der hvor Kim Jong-uns tale adskiller sig fra de to andres, især den 

danske statsministers, er i redegørelsen for de resultater, der er opnået i det 

forgangne år , samt i betoningen af moral; forstået som nødvendigheden af at 
2

forblive loyal mod partiet og dets ideologi og hierarki. På den måde er Kim Jong-uns 

2 I diskussionen af dispositio var vi inde på, hvad der kan ligge til grund for, at Kim Jong-un ikke synes at 

frygte, at talen er kedelig for publikum. 
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tale vellykket som nytårstale, fordi den lever op til de generelle genretræk, samtidigt 

med at den særligt betoner nogle konkrete budskaber, der tjener til at understøtte 

Kim Jong-uns formål med talen, såfremt dette er at konsolidere hans magt og sikre 

sig folkets opbakning. 

Mangel på empati 

Der hvor talen kan tænkes at halte er i forhold til, om den i tilstrækkelig høj grad 

tager nordkoreanernes lidelser alvorligt og indgyder dem håb for fremtiden. 

Nordkoreanerne er et fattigt og forarmet folk (Shane, 2018), men den problemstilling 

bliver stort set ikke adresseret. Umiddelbart ligner det mangel på 

situationsfornemmelse. Omvendt må vi sige, at en sådan empati heller ikke fyldte 

meget i Xi Jinpings tale, og det kan tænkes, at det ikke er sådan en stærk leder gerne 

vil fremstå i (mere eller mindre) totalitære regimer. Det ville muligvis blive set som et 

svaghedstegn, hvis landets leder påtog sig skylden for folkets lidelser. Måske denne 

mangel på både empati og mea culpa er at betragte som et kendetegn ved retorik i 

totalitære stater. 
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Sproget i talen 

Når der tales om sproget i retorisk sammenhæng, handler det om sammensætningen 

af udvalgte ord. Ordene er med til at skabe et særligt sprog og udtryk, der giver et 

bestemt budskab og en bestemt forståelse af talen. Dette afsnit vil beskrive nogle af 

de valg, som skal træffes i forbindelse med valget af sprog i en tale og en sproglig 

analyse af Kim Jong-uns tale. Vi tilpasser vores sprog, alt efter hvilken situation vi 

befinder os i. Når vi taler med venner er sprogbruget anderledes, end hvis vi taler til 

en ukendt forsamling, hvor sproget vil gå hen og være mere formelt og høfligt 

(Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 149). Vi tilpasser os den retoriske situation, alt 

efter hvilken situation vi befinder os i. 

 

Brug af personlige pronominer har indflydelse på, hvordan publikum opfatter retor 

og det, som der tales om. Derfor skal retor tilpasse sit ordvalg med henblik på 

publikum, idet retor har et ønske om at overbevise publikum om noget (Christiansen 

& Gabrielsen, 2010: s. 150). De personlige pronominer har betydning for, om retor 

har præsteret at tilpasse sig til den enkelte situation. Personlige pronominer kan 

f.eks. være ”jeg”, “vi”, “os”, “vores”, “deres” osv. Ved at bruge personlige pronominer 

sender retor et budskab om, at han/hun er “i samme båd” som publikum. I visse 

situationer kan dette gavne retor, da det kan skabe en følelse af fællesskab hos 

publikum og dermed give anledning til at handle (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 

151). 

Kim Jong-uns sprogbrug i situationen 

Kim Jong-un benytter sig af personlige pronominer i sin tale. Han bruger ord som              

“vi”, “jeg”, “vores” og “os”. Dette gør han for at overbevise publikum om, at han er en                 

del af Nordkoreas befolkning, og at han er “i samme båd” som dem. Dette kan, som                

tidligere nævnt, skabe en fællesskabsfølelse. Allerede i tredje linje benytter han sig af             

ordet “vi”, for at stille sig på samme niveau som sit publikum. 
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Vi knytter vores forståelse sammen med associationer, derfor er ordvalget også 

vigtigt for publikums opfattelse af det beskrevne fænomen (Christiansen & 

Gabrielsen, 2010: s. 152). Det er forskellige navne til den samme genstand, person, 

fænomen osv. På baggrund af dette kan retor, via ord, påvirke publikum til at anskue 

en problematik fra en bestemt vinkel (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 153). I 

bogen Talens Magt af Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen beskrives 

forskellige virkemidler, samt hvordan de bruges: 

 

● “Erstatte negative ord med positive formuleringer” 

● “Overdrive pointer. Lettere slidte bøger kan blive til iturevne omslag”  

● “Skabe nye ordforbindelser. Demonstranter kan blive til socialistiske 

ballademagere” 

● “Låne ord fra velkendte kontekster, så ledere bliver til generaler” 

- (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 155). 

 

I det følgende vil nogle af virkemidlerne blive beskrevet dybere, og det vil blive 

illustreret, hvordan Kim Jong-un benytter disse virkemidler i nytårstalen.  

Metaforer og særlige udtryk 

Metaforer og særlige udtryk er med til at appellere til bl.a. publikums billeddannelse 

af det, som retor taler om. Dette hjælper publikum til at kunne huske og forstå, hvad 

det er, retor siger (Garbers & Høgel: s. 17). Kim Jong-un benytter sig også af dette 

virkemiddel bl.a. i følgende citater: 

 

Metaforer:  

 

- “(…)I feel my heart swelling with the pride in waging the revolution shoulder 

to shoulder with a great people” (Kim, 2018: s. 1, l. 14-15) 

 

- “(…)we have created a mighty sword for defending peace…” (Kim, 2018: s. 2, 

l. 56-57) 
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- “The Korean People's Internal Security Forces should sharpen the edge of the 

sword of the class struggle(...)” (Kim, 2018: s. 8, l. 224-225) 

 

- “Let us all march forward dynamically towards fresh victory of the 

revolution by displaying the unyielding mettle of heroic Korea under the 

leadership of the Workers' Party of Korea” (Kim, 2018: s 14, l. 385-386) 

 

Særlige ord:  

 

- “Heroic” – går igen 7 gange i talen. 

- ”Powerful” – går igen 14 gange i talen. 

- ”Victories” – går igen 3 gange i talen 

- ”War” – går igen 8 gange i talen 

 

Herunder fremgår et søjlediagram af særlige ord og deres gentagelser i nytårstalen: 

 

 

Dette er blot nogle få eksempler på metaforer og brugen af særlige ord, der benyttes i 

talen. Her kan man diskutere, hvilke associationer, der kan knyttes til metaforerne og 

de særlige ord. Overordnet er der tale om begreber, der kan knyttes til krig og 

krigsretorik. Billedet af, at Nordkorea har skabt et sværd, går igen to gange gennem 

Kim Jong-uns tale. Dette giver en direkte association til kamphandlinger. Derudover 

kan ordene ”war”, “heroic”, “powerful”, “victories” også knyttes til krigsretorik, idet 

det er nogle “magtfulde” ord, der skaber billeder af f.eks. en krig, der er vundet af 
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heroiske soldater. Dette kan give publikum et billede af, at Nordkorea er magtfulde, 

og at ingen kan “vinde” over dem, som derved kan skabe en følelse af tryghed hos 

befolkningen. 

Antitese 

Antitesen er det, der betegnes som en modsætning, f.eks. sort og hvid eller rig og 

fattig (Garbers & Høgel: s. 16)  I Kim Jong-uns tale udtaler han: “As a responsible, 

peace-loving nuclear power” (Kim, 2018: s. 13, l. 368). Her kan der argumenteres 

for, at der er tale om en antitese, idet man godt kan se “fredselskende” og 

“atommagt” som modsætninger. En af grundene til, at han siger dette, kan være for 

at understrege over for sit folk og verden, at de ønsker fred, men at de også er en 

atommagt, som ikke er blege for at benytte sig af deres atomvåben om nødvendigt.  

Hyperbel 

Hyperbel beskriver de steder i talen, hvor der er overdrivelser (Garbers & Høgel: s. 

17). Her er nogle få eksempler på overdrivelser, der findes gennem Kim Jong-uns 

tale: 

 

” (...) war of aggression (...)” (Kim, 2018: s. 1, l 23) 

 

” The whole of its mainland is within the range of our nuclear strike and the 

nuclear button is on my office desk all the time; the United States needs to be 

clearly aware that this is not merely a threat but a reality” (Kim, 2018: s. 2, l. 

52-54) 

 

“The year 2017 was a year of heroic struggle and great victory” (Kim, 2018: 

s. 1, l. 26) 

 

Som det fremgår af eksemplerne bruger Kim Jong-un store ord til at fremme sit 

budskab og forståelsen af det. Vi kan ikke vide det, men man kan stille 

spørgsmålstegn ved, om Kim Jong-un har en knap stående på sit bord til en 
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atombombe, eller om det er en overdrivelse for at klarlægge, at han gør alvor ud af 

sin trussel. Overdrivelsen kan være med til at fremme forståelsen for det sagte i talen, 

og det er også værd at overveje, at Kim Jong-un muligvis ikke ser det som en 

overdrivelse. 

Eksempler  

Kim Jong-uns tale indeholder mange eksempler, bl.a. på hvad Nordkorea har opnået 

det forgangne år, og hvad de skal opnå i det kommende år.  

Eksemplerne omhandler primært de succeser, som Nordkorea har haft det forgangne 

år, bl.a. industrielt, videnskabeligt og militært.  

Nedenfor vil blive vist nogle få af disse eksempler:  

 

“An outstanding success our Party, state and people won last year was the 

accomplishment of the great, historic cause of perfecting the national nuclear 

forces”  - (Kim, 2018: s. 2, l. 38-39) 

 

“Scientists and technicians resolved scientific and technological problems 

arising in the building of a powerful socialist country and completed 

research projects in the cutting-edge field, thereby giving stimulus to 

economic development and the improvement of the people's living 

standards” - (Kim, 2018: s. 4, l. 98-100).  

 

Det sidste citat beskriver, at der har været en positiv økonomisk udvikling og at 

folkets levestandarder er blevet forbedret. Dog er økonomien ikke blevet bedre, 

tværtimod (Shane, 2018). Men ved at Kim Jong-un siger dette, forsøger han at 

overbevise det nordkoreanske folk om, at den måde landet bliver styret på virker. 

Han forsøger at overbevise dem om, at deres hårde arbejde betaler sig, og at de har 

fået det bedre, end de før har haft.  
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Diskussion af talens sprog 

Kim Jong-un taler meget af tiden til publikum, som om at han er en del af dem og er 

“i samme båd” som dem. Overdrivelserne og metaforerne er med til at forenkle det 

sagte. Billedeassociationerne er med til at forstærke publikums evne til at huske det, 

der er blevet sagt. Dette har han gjort ved at sige, at han bl.a. er stolt af sit folk, de 

har haft store “sejre” og har kæmpet “heroisk”. Med dette kan han muligvis vække en 

følelse af stolthed og fællesskab ved det nordkoreanske folk og overbevise dem om sit 

formål med talen. I talen beskriver han, at hans hjerte svulmer af stolthed (Kim, 

2018: s. 1, l. 14-15). Denne beskrivelse er personlig, idet han taler om sig selv, og 

sætningen kan være med til at få folket til at se ham som mere menneskelig. 

Derudover personificerer han Nordkorea og sætter lighedstegn mellem sig selv og 

landet., idet han siger, at USA ikke tør at angribe ham (Kim, 2018: s. 2, l. 51). 

Dermed hentyder han på en måde til, at ”han er staten”. 

 

  

25 



Etos 

Etos handler om troværdighed, overbevisning og publikums opfattelse af retor 

(Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 108). Kim Jong-un bør overveje sin brug af etos 

nøje, da han har brug for at opretholde eller skabe troværdighed i forhold til det 

nordkoreanske folk. Hvis han kommer til at fremstå utroværdig, kan han få et 

problem i forhold til sit folk samt bibeholdelsen af sin magt. I forvejen kæmper Kim 

Jong-un for folkets respekt og tillid, da mange har anset ham for at være for ung til at 

lede deres land, og at hverken Kim Jong-il og Kim Jong-un kan måle sig med Kim 

Il-sung, som folket så op til og tilbad. I dag tilbeder folket ham, fordi de skal 

(Salmon, 2012). Det kan derfor være vigtigt for ham, at styrke sin troværdighed og 

vinde sit folk. Idet vi ser talen med en vestlig retorikforståelse, har vi en anden 

position end nordkoreanerne i forhold til vores forståelse af talen og af hans 

troværdighed, men da Kim Jong-uns tale også er henvendt til verden, kan det godt 

forsvares, at vi analyserer på hans troværdighed.  

Indledende etos - forhåndsopfattelse  

Når man taler om den indledende etos, handler det om den opfattelse, som publikum 

har af retor. Det har intet at gøre med, hvad retor har tænkt sig at sige, men om 

hvilken forhåndsopfattelse publikum har, og hvilken viden de har om retor i forvejen 

(Kjeldsen, 2008: s. 133). 

Eftersom Kim Jong-un er Nordkoreas leder, må man forvente, at folket har et 

forudgående kendskab til, hvem han er, hvad han står for, og hvordan han handler. 

Det kan være svært at vurdere, hvordan nordkoreanerne betragter Kim Jong-uns 

etos. På den ene side vil han selv gerne fremstå som en dygtig leder, folk kan 

respektere, men på den anden side er hans regime kendt for at tyrannisere kritikere. 

Derfor kan det være svært at vurdere om hans etos bygger på rigtig troværdighed og 

respekt fra sit folk, eller om det bygger på folkets frygt for ham og regimet (Salmon, 

2012).  
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Tre karakteregenskaber 

Etos kan være koncentreret om forskellige karaktertræk, når der holdes en tale. Etos 

appellen kan både være direkte og indirekte. Aristoteles opdelte etos i tre 

karakteregenskaber: phronesis, arete, eunoia (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 

116). I det følgende vil de tre etos-dyder blive beskrevet med videre henblik på, 

hvordan de bringes i spil i Kim Jong-uns tale. 

Phronesis 

Denne etos-dyd handler om, at retor fremstår vidende og indsigtsfuld i forbindelse 

med det emne, talen omhandler. Retor skal fremstå som en person, der har 

kompetencer på netop det område, som der tales om. Retor skal ydermere kunne 

bidrage med indsigt i forhold til sagen (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 116).  

 

Kim Jong-un ved, at bl.a. den økonomiske og sikkerhedsmæssige situation i 

Nordkorea ikke er specielt god. Derfor forsøger han at vise det nordkoreanske folk, at 

han har indsigt i, hvad der foregår i deres land, og at han har viden om, hvordan de 

skal løse deres problemer. I genreanalysen var vi inde på, at Kim Jong-un ikke 

demonstrerer viden om de forhold, folket lever under, eller konkret angiver, hvordan 

levestandarden skal forbedres. I enkelte passager demonstrerer Kim Jong-un 

imidlertid, at han har viden om de forskellige industrier, og hvordan disse kan og 

skal moderniseres. Det optager dog så lidt plads i talen, at det kan forekomme 

påtaget vidende, når han om den kemiske industri udtaler: 

 

The chemical industry should step up the establishment of the C1 chemical 

industry, push the projects for catalyst production base and phosphatic 

fertilizer factory as scheduled, and renovate and perfect the sodium 

carbonate production line whose starting material is glauberite - (Kim, 

2018: s. 6, l. 157-159). 
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At han vælger at vise denne indsigt i Nordkoreas situation kan være et forsøg på at 

vække folks tillid til, at han har styr på landet, samt hvad der skal gøres for at løse 

deres problemer. Det kan dog også siges, at Kim Jong-un ikke har et behov for at 

overbevise sit publikum om dette, da han er deres eneste mulige leder, og dermed er 

der ingen risiko for at han bliver sat af magten.  

Arete 

Arete handler om, at retor fremstår troværdig i form af at være sympatisk 

(Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 117). Publikum skal acceptere talers motiv, og 

hvis de gør det, vil de finde retor sympatisk, og dermed har han/hun mulighed for at 

overbevise publikum om rigtigheden af indholdet i talen. Retor bør derfor tilpasse 

indholdet i sin tale, så den afspejler de alment accepterede værdier, men også de 

værdier, som netop det publikum der tales til, prioriterer højt (Christiansen & 

Gabrielsen, 2010: s. 118). Derfor er valget af topoi også vigtigt, da det afspejler retors 

værdier og prioriteringer (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 119). 

 

I talen kan det ses, hvordan Kim Jong-un forklarer, at han tager afstand fra 

fjendskabet med USA og Sydkorea, at han helst ser at de kan slippe for en atomkrig, 

men at hvis det når til, at Nordkorea er truet på sikkerheden, vil han handle med 

atommagt. Ydermere taler Kim Jong-un meget om modernisering af deres industri, 

og at dette skal føre til bedre velstand og dermed bedre økonomi. Her kan 

Nordkoreas økonomi og sikkerhed anses for at være nogle af Kim Jong-uns værdier, 

og man må formode, at det også er værdier, som det nordkoreanske folk deler med 

ham, idet de også er klar over, at deres sikkerhed trues og at deres økonomi er 

usikker og skal stabiliseres (Shane, 2018). Hertil kan man spørge, hvad Kim 

Jong-uns formål er med talen? Hensigten kan være, at han vil sikre sig, at 

nordkoreanerne ikke fristes af USA og Sydkorea, men at folket skal tage afstand til 

dem. I den forbindelse skal det nævnes, at Kim Jong-un refererer til dem som 

”hostile forces” (Kim, 2018: s. 5, l. 131)  flere gange i sin tale. Han forsøger at 

fremhæve sin egen profil som værende sympatisk. Dette kan også være et forsøg på at 

vende den del af folket, som tvivler på ham og hans intentioner, til at tro på ham. Dog 

kan det også siges, at Kim Jong-un i sidste ende ikke behøver at være sympatisk, da 
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han er diktator, og der derved ikke er noget alternativ til ham i politisk forstand. 

Derfor har han ikke behov for at vinde folkets tillid, men han kan forsøge at vække en 

falsk følelse af, at han er en sympatisk mand og dermed holde ro i landet.  

Eunoia 

Eunoia handler om retors velvilje, hvilket vil sige, om retor vil publikum det godt. 

Her handler det om talers holdning til publikum. Det handler om, hvorvidt taleren 

forstår den situation publikum er i, samt om taleren tager publikums problemer, 

erfaringer og værdier alvorligt (Christiansen & Gabrielsen, 2010: s. 120). Denne dyd 

er vigtigt i forbindelse med Kim Jong-uns tale. Eftersom han styrer landet som 

enehersker, kan han hurtigt opfattes som én, der ikke vil sit folk det godt, og én, der 

ikke har sympati for sit folk. 

 

I genreanalysen har vi været inde på, at Kim Jong-un ikke udviser den store empati 

med nordkoreanerne i sin tale. Kun ganske få bemærkninger bærer præg af eunoia. 

Han udtaler f.eks.: “I also wish that the beautiful dreams of all our people, including 

the hopes of our children in the new year, would come true” (Kim, 2018: s. 1, l. 8-9). 

Med disse udtalelser viser Kim Jong-un, at han forstår, at hans folk har haft et svært 

år med svære levevilkår, og at han er dem taknemmelig for deres tiltro til ham og 

hans parti. Men at det fylder så relativt lidt i en social kontekst, der er præget af 

ekstrem fattigdom, siger noget om, at Kim Jong-un ikke føler behov for at styrke sin 

eunoia. 

Efterfølgende etos  

Den efterfølgende etos kan betegnes som den etos retor har, når han/hun er færdig 

med at tale. Via deres tale, kan deres troværdighed og dermed deres etos have ændret 

sig talesituationen. Hermed er den efterfølgende etos ikke nødvendigvis den samme 

som den indledende etos (Kjeldsen, 2008: s. 140).  

Eftersom Kim Jong-un er lederen i landet har han ikke det store behov for at 

overbevise sit folk om, at han er troværdig, da det ikke er tilladt at opfatte ham 

negativt. Men han bør overveje sin etos, fordi der kan være mulige afhoppere, og 
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ford, at folket alligevel i stilhed muligvis har en tvivl i forhold til ham (Salmon, 2012). 

Men alt i alt har han ikke et behov for at vise den store troværdighed, idet han er 

diktator, og der ikke er fare for, at han bliver sat af f.eks. ved det næste valg. 

Derudover er Kim Jong-un klar over, at talen vil være offentlig tilgængelig i andre 

lande. På baggrund af det, skal han også overveje sin etos i forhold til andre lande. 

Da Nordkorea i forvejen har stået i et dårligt lys i andre, især vestlige lande, kan dette 

være et vigtigt punkt at have in mente. Derfor fortæller Kim Jong-un blandt andet, at 

han gerne vil deltage i OL (Kim, 2018: s. 12, l. 350-355), og at han ønsker at tale med 

bl.a. Sydkorea om en genforening (Kim, 2018: s. 12, l. 322-342). Ved at han også 

kommunikerer til andre lande end Nordkorea, forsøger han at vise sin velvilje i 

forsøget på at styrke sin etos.  
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Argumentationsanalyse - topik 

Et af de redskaber vi vil bruge til at afdække, hvilke formål der kan være med Kim 

Jong-uns tale, er en såkaldt topisk kritik. Hvor logikken ”(...) først kommer i spil når 

et givent sæt af præmisser foreligger” (Gabrielsen, 2014: s. 146), vil den retoriske 

argumentationsanalyse sætte ind på det præ-logiske niveau, hvor der ingen givne 

præmisser findes. For Aristoteles er topikken først og fremmest den disciplin, der 

handler om at ”udfinde, selektere og etablere præmisserne i et 

argumentationsforløb” (Gabrielsen, 2014: s. 147). 

Specifikke og generelle topoi 

Aristoteles skitserede en grundlæggende distinktion inden for topikken, nemlig 

distinktionen mellem de specifikke topoi og de generelle topoi (Gabrielsen, 2014: s. 

148). Det praktiske formål med de specifikke topoi er, at man i enhver sag har brug 

for ”(...) at kende alle tænkelige aspekter og perspektiver, som potentielt kan 

benyttes til at belyse sagen” (Gabrielsen, 2014: s. 148). På den måde er man sikker 

på, at have belyst sagen fra alle relevante perspektiver. De generelle topoi, derimod, 

beskæftiger sig ikke med argumenters indhold, men med deres form (Gabrielsen, 

2014: s. 150). En generel topos er det princip, med hvilket man skaber sammenhæng 

af argumentets præmisser. De generelle topoi kan forstås som et katalog over 

principper, der er generelle på en sådan måde, at de teoretisk set vil kunne bruges på 

alle argumenter i alle sager til alle tider (omend det i praksis næppe vil forholde sig 

helt så simpelt ). 
3

 

Topikken kan også bruges som analyseredskab til en foreliggende argumentation. På 

den baggrund bliver det muligt at få kvalificeret hvilket publikum argumentationen i 

virkeligheden henvender sig til, samt hvad det egentlig er, den forsøger at overbevise 

dem om.  

3 Som Gabrielsen også er inde på, skal de generelle topoi ikke betragtes som universelle sandheder, 

men som argumentationsprincipper, der er gyldige, fordi de ”faktisk accepteres i en given kultur og 

tid” (Gabrielsen, 2014: s. 151). 
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Kim Jong-uns argumenter 

Det vrimler ikke med sekvenser, der åbenlyst er formuleret som argumenter i Kim 

Jong-uns nytårstale. Dog er der enkelte passager, der kan rekonstrueres som 

argumenter i den toulminske forstand (Gabrielsen, 2014: s. 152). I linje 30 til 33 taler 

Kim Jong-un om USA’s ”mislykkede” forsøg på at isolere Nordkorea politisk og 

økonomisk (Kim, 2018: s. 2, l. 30-33). Beskrivelsen af denne situation kan udlægges 

som en påstand om, at når Nordkorea møder trusler udefra, kan det vendes til en 

fordel, hvis folket står sammen og forsvarer partiet (Koreas Arbejderparti), dvs. 

forbliver loyale over for partiet. 

 

Belægget er, at der er trusler udefra (navnlig USA), som vil få landet til at bryde 

sammen, hvis ikke folket forbliver loyale mod partiet. Argumentets hjemmel er 

potentielt to ting: At nordkoreanerne ikke ønsker, at deres fædreland skal bryde 

sammen, og at nordkoreanernes liv vil blive meget værre, hvis landet bryder 

sammen. Den første del af hjemlen er patriotisk, imens den anden del af hjemlen er 

individualistisk og appellerer til den enkelte nordkoreaner med den implicitte 

påstand, at selvom status quo ikke repræsenterer en ideel tilværelse, så vil det blive 

værre, hvis landet bryder sammen. 

Argumentets topoi 

Dette argument kan henføres til flere specifikke topoi. På påstandens og belæggets 

niveau drejer det sig om en topos om økonomi såvel som én om sikkerhed, som må 

antages at fylde en del i bevidstheden hos både nation og folk i et geopolitisk presset 

land som Nordkorea. Det handler om at imødegå konsekvenserne af økonomiske 

sanktioner og militære trusler fra eksempelvis den amerikanske præsident, Donald 

Trump. På hjemlens plan har vi at gøre med en topos om patriotisme og igen én om 

sikkerhed, denne gang på individplan. Der synes at være en systematisk topik, der 

betoner både samfund og individ, eftersom argumentet har appeller til begge hensyn. 

I hjemlen finder vi argumentets generelle topos: Nemlig at ’værre’ er dårligere end 
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’dårligt’ – altså at selvom livet muligvis er hårdt nu, så er det alligevel at foretrække 

frem for landets sammenbrud. 

Nordkoreas atomvåben som argument - hvem er publikum? 

Et andet argument fremgår i den passage, hvor Kim Jong-un taler om Nordkoreas 

atomvåben: Nordkorea er i stand til at svare igen på enhver trussel fra USA, og 

våbnene har således en afskrækkende effekt, som gør det umuligt for USA at angribe 

(Kim, 2018: s. 2, l. 48-54). 

 

Hvad der er påstanden i dette argument afhænger af, hvem vi opfatter som dets 

publikum. Hvis det er verdenssamfundet og USA, der er modtageren, kan vi 

analysere argumentet som følger: ”Ingen skal prøve på at angribe os, for vi har 

våbnene til at svare tilbage”. Belægget for denne påstand vil da være, at Nordkoreas 

missiler er i stand til at ramme USA's fastland. Påstand og belæg er baseret på den 

hjemmel, at det ikke er værd at bombe Nordkorea, hvis det betyder at éns eget land 

også selv bliver bombet. Vi kan så oversætte hjemlen til den generelle topos, at folk 

(nationer) sædvanligvis vil afstå fra en isoleret set positiv handling (bombningen af 

Nordkorea), hvis denne handling medfører uoverskuelige, negative konsekvenser for 

dem selv (bombningen af egen nation). Den specifikke topoi, der er på spil her, går 

igen fra det foregående argument: Det handler om 'sikkerhed'; i dette tilfælde 

forstået som Nordkoreas sikkerhed for ikke at blive angrebet. 

 

Henvender argumentet sig derimod til den nordkoreanske befolkning, bliver 

argumentets påstand en anden; nemlig at nordkoreanerne bør være loyale mod ham. 

Belægget vil da være, at Kim Jong-uns politik har sikret nordkoreanernes sikkerhed. 

Sluttelig vil hjemlen, der understøtter påstand og belæg, være, at man bør være loyal 

over for en politiker, der sikrer éns sikkerhed. Den generelle topos kunne på samme 

måde lyde, at man bør være loyal mod sin velgører . 
4

4 
Et lignede argument finder vi i linje 364-367 i den nordkoreanske nytårstale.
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Det patriotiske fællesskab med Sydkorea 

Kim Jong-un taler om forholdet mellem Nord- og Sydkorea; et tema der fylder en del 

i talens afslutning (Kim, 2018: s. 13, l. 350-355). Her argumenterer Kim Jong-un for, 

at det er naturligt, at nordkoreanerne deler sydkoreanernes glæde over det 

forestående vinter-OL, og endda at Nordkorea hjælper sin nabo, ”since we are 

compatriots of the same blood as south Koreans (...)” (Kim, 2018: s. 13, l. 354-355). 

Her anslår Kim Jong-un en mere forsonlig tone end i de mange passager af talen, der 

handler om stålfast partiloyalitet. Argumentet henvender sig til dels til den 

nordkoreanske befolkning, men især til Sydkoreas statsledere; med henblik på 

forhandlinger om genforening, hvilket Kim Jong-un lader til at være oprigtigt 

interesseret i (Kim, 2018: s. 12, l. 330-331). Dertil kommer det forhold, at 

verdenssamfundet givetvis også følger med i Kim Jong-uns nytårstale, og her maler 

han altså et billede af sig selv som en sympatisk statsleder, der er til at tale med. Men 

fordi argumentet kan siges at hidrøre fra en topos om patriotisme, er det oplagt, at 

det væsentlige publikum er dem, som denne patriotisme omfatter, dvs. den nord- og 

sydkoreanske befolkning. 

  

Diskussion af argumentationsanalysen 

Vi må konkludere, at der ikke er mange eksempler på klassiske slutningsformer i 

Kim Jong-uns nytårstale. De argumenter vi har fremhævet har først manifesteret sig 

som argumenter med en påstand og et belæg, idet vi så at sige oversatte passagerne 

til eksplicit argumentation. En forklaring på dette kan være, at Kim Jong-uns 

politiske magt hidrører fra et dynasti, hvorfor der ikke er et demokratisk behov for at 

overbevise folk om, at han har ret. Forlader man en demokratisk tankegang, kan det 

endvidere tænkes, at det ikke ville være passende med en omhyggelig, 

samvittighedsfuld argumentation i Kim Jong-uns situation – netop fordi en sådan 

argumentation ville antyde, at Kim Jong-uns magt er afhængig af folkets velvilje, og 

at folkets velvilje ikke er en given sag. På den måde kan vi opfatte Kim Jong-uns tale 

som et eksempel på totalitær retorik. 
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Argumenternes substans kredser om det samme budskab: At befolkningen skal 

forblive loyal, frem for eksempelvis hvorfor befolkningen skal forblive loyal. 

Budskabet er, at Kim Jong-un og kommunistpartiet
  
har drevet landets økonomi 

5

frem og afværget trusler og sanktioner fra USA og det øvrige verdenssamfund, 

hvorfor den nordkoreanske befolkning ikke har andet valg end at forblive loyale mod 

Kim Jong-un og partiet. Det drejer sig om at bevare status quo. 

 

Der findes passager i talen, der henvender sig til Sydkorea, USA og den øvrige 

omverden, med et budskab om henholdsvis forbrødring og trussel, men det indtryk 

der står tilbage er, at argumenterne først og fremmest henvender sig til den 

nordkoreanske befolkning. Det kan tænkes at talens argumentation er passende i den 

konkrete, retoriske situation, fordi de afspejler Kim Jong-uns autoritære strategi og 

taler ind i et verdenssyn præget af frygten for trusler udefra. 

 

 

  

5 
Som konsekvent omtales som ”the Party,” da der ikke findes andre partier i Nordkorea.
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Den retoriske situation 

Bitzer beskriver i sin teori om den retoriske situation, hvordan ydre omstændigheder 

kan være med til at diktere, hvordan en tale opbygges samt talens indhold og 

argumentation. Dette sker, fordi ytringer skal forstås i kontekst med den situation, 

som afføder dem (Bitzer, 1997: s. 10). Retorisk diskurs opstår ifølge Bitzer som 

respons på situationer. Talen får sin betydning gennem situationer, fordi talen skal 

ses som et svar på den situation, som talen er affødt af. Derfor mener Bitzer også, at 

der må eksistere retoriske situationer for, at der kan være retorisk diskurs (Bitzer, 

1997: s. 12). Bitzer beskriver, at der er tre elementer, som konstituerer den retoriske 

situation. De tre elementer består af det ”påtrængende problem” (exigence), der 

kræver, at retor forholder sig til det ”publikum” (audience), som skal overbevises til 

beslutninger og handlinger og ”de tvingende omstændigheder” (constraints), som 

påvirker retor, og som kan overføres, så de også influerer publikum (Bitzer, 1997: s. 

12). 

 

Nordkorea befinder sig i en særlig situation. Landet er afskåret fra omverdenen, og 

de er afhængige af at kunne være selvforsynende i næsten alle henseender. I talen 

lægger Kim Jong-un vægt på den nordkoreanske uafhængighed som en del af 

Juche-ideologien, men det kan også være en praktisk nødvendighed. Kim Jong-un 

lægger meget vægt på industrien, og på hvordan industrien skal løftes af en fælles 

indsats hos det nordkoreanske folk. Kim Jong-un beskriver detaljeret, hvordan de 

har moderniseret forskellige sektorer af industrien, nået nye målsætninger og 

opfundet nye teknologier, der skal forbedre levestandarden hos det nordkoreanske 

folk (Kim, 2018: s. 3, l. 70-88). Her afspejler talen den udfordrende situation, som 

landet befinder sig i, nemlig at de er totalt afhængige af at have en industri, der kan 

forsyne dem med varer, som de ikke har mulighed for at handle sig til (Carnegie, 

2018). Kim Jong-un beskriver, hvordan industrien ved at holde ”selvforsyningens 

fane højt” (Kim, 2018: s. 3, l. 82) har kunnet imødekomme efterspørgsler og opnå 

nye teknologiske landvindinger, der kan sætte fart på Juche-orienteringen. Her 

afspejles den nordkoreanske Juche-ideologi for alvor i hans tale. Han lægger meget 
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vægt på den nationale selvstændighed, og at selvstændigheden bedst opnås ved at 

være selvforsynende, så Nordkorea ikke er afhængig af udenlandske magter, og ikke 

fordi de er tvunget til at være afskåret fra omverdenen på grund af Kim Jong-uns 

politikker. Det er nærliggende at anvende Bitzers begreb om det ”påtrængende 

problem”, fordi Nordkorea i kraft af internationale sanktioner og i overensstemmelse 

med Juche-ideologien er afhængige af at have en stærk industri, der kan brødføde 

landets befolkning. Derfor kan det være nødvendigt for Kim Jong-un at tale positivt 

om den nordkoreanske industri for at opretholde folkets arbejdsindsats, så 

industrien kan forsyne befolkningen. Det er dog også nærliggende at antage, at der 

kan være andre årsager til Kim Jong-uns lovprisning af den nordkoreanske industri, 

nemlig, at han er afhængig af at give et positivt indtryk af landets ve og vel for at 

kunne konsolidere sin magtposition. 

 

Den amerikanske tilstedeværelse på den koreanske halvø bliver af Nordkorea 

betragtet som en trussel mod landets suverænitet. I talen påtaler Kim Jong-un 

truslen fra USA, og hvordan han mener at USA forsøger at isolere Nordkorea. I 

forhold til styret i Nordkorea må den amerikanske tilstedeværelse og trussel 

betragtes ud fra Bitzers teori om det påtrængende problem. Kim Jong-un er nødt til 

at forholde sig til, at landet er delt, og at der er en konstant trussel mod Nordkoreas 

selvstændighed. Kim Jong-un siger i talen at:  

 

”Our country's nuclear forces are capable of thwarting and countering any 

nuclear threats from the United States, and they constitute a powerful 

deterrent that prevents it from starting an adventurous war. In no way 

would the United States dare to ignite a war against me and our country.” - 

(Kim, 2018: s. 2, l. 48-51) 

 

Hermed forsikrer Kim Jong-un sit publikum, den nordkoreanske befolkning, at 

landet er i stand til at forsvare sig mod truslen fra USA. Kim Jong-un beskriver, at 

målet om at kunne forsvare sig selv er opnået gennem store anstrengelser, men han 

forsøger også at overbevise sit publikum om, at anstrengelserne har været det hele 

værd, fordi landet nu er i stand til at kunne forsvare sig selv mod de trusler, de 
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oplever. Ifølge Bitzers teori om den retoriske situation er enhver retorisk situation 

omgivet af ”tvingende omstændigheder”, som påvirker både retor og publikum. 

Bitzer beskriver, at typiske kilder til disse omstændigheder er tro, overbevisninger, 

traditioner og motiver. Hermed kan vi antage, at der ligger en tvingende 

omstændighed i idéen om, at et land og et folk har ret til suverænitet og sikkerhed. 

Hvilket også er Kim Jong-uns formål med denne del af talen, hvor han forsikrer sit 

publikum, at landets suverænitet og sikkerhed er varetaget i kraft af den atomare 

oprustning. Vi vurderer, at Kim Jong-uns primære publikum for talen er det 

nordkoreanske folk. Det gør vi på baggrund af flere årsager; for det første er talen på 

koreansk, og for det andet omhandler talen problemstillinger, som det 

nordkoreanske folk er berørt af. Vi vurderer også, at der er et sekundært publikum, 

nemlig verdenssamfundet uden for Nordkorea. Det gør vi, fordi vi mener, at der er 

budskaber, der er henvendt til verdenssamfundet. Det er budskaberne omkring 

Nordkoreas atomvåben og villighed til at benytte dem. Der er også et budskab til det 

sekundære publikum om, at Nordkorea klarer sig godt på trods af sanktioner, og at 

landet derfor er berettiget suverænitet.  

Myten om den retoriske situation 

Richard E. Vatz udfordrer i sit essay “The Myth of the Rhetorical Situation” Lloyd 

Bitzers definition af retoriske situationer. Vatz beskriver at det er retorik, der skaber 

situationer og kritiserer Bitzer, fordi Vatz mener, at Bitzer gør den retoriske situation 

til en objektiv størrelse, hvor der ikke er megen plads til fortolkning og kreativ 

udlægning fra retors side (Vatz, 2000: s. 4). Vatz mener, at retorikken er fyldt med 

muligheder, hvor retor kan beskrive situationer og dermed give sin fortolkning af, 

hvordan en situation skal forstås eller skabe en situation, som publikum må forholde 

sig til (Vatz, 2000: s. 5) Vatz argumenterer for, at situationer ikke er i besiddelse af 

en iboende mening, men at situationer altid er opgjort af uendelige kontekster og 

kendsgerninger. Retor kan fremhæve og beskrive situationer ud fra, hvad retor finder 

vigtigt. Dermed bliver meningen ikke fundet i selve situationen men skabt af retor 

(Vatz, 2000: s. 9-10). Vatz’ udlægning af, hvordan retoriske situationer opstår, er et 

relevant redskab til at analysere Kim Jong-uns nytårstale. Vi kan betragte Kim 
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Jong-uns tale som et partsindlæg i en global debat omkring konflikten på den 

koreanske halvø men også som en forsvarstale, der argumenterer for Nordkoreas ret 

til selvstændighed, fordelene ved den nordkoreanske Juche-ideologi, og hvor godt 

landet klarer sig på trods af sanktioner og pres fra omverdenen. I talen beskriver Kim 

Jong-un, hvordan folket gennem selvstændighed og selvudvikling har været med til 

at bygge et stærkt socialistisk samfund (Kim, 2018: s. 3, l. 70-88), hvor det 

nordkoreanske militær yderligere har udviklet sine nukleare kapaciteter (Kim, 2018: 

s. 2-3, l. 40-62). For som Kim Jong-un beskriver i talen, så er Nordkorea truet af 

USA, der gør alt for at underminere den nordkoreanske selvstændighed. Her er det 

oplagt at benytte Vatz’ teori om, hvordan situationer fortolkes af retor.  

 

Det er klart, at Kim Jong-un i talen gerne vil efterlade et indtryk hos publikum om, at 

Nordkorea er truet af fremmede magter, som med imperialistiske motiver forsøger at 

undertvinge landet. Men en anden analyse af Kim Jong-uns beskrivelse af 

situationen kunne også gøre sig gældende. Nemlig at Kim Jong-uns magtposition er 

direkte afhængig af, at landet er afskåret fra omverden. Kim Jong-un sidder som 

enehersker på magten i Nordkorea, fordi han ikke abonnerer på vestlige værdier som 

f.eks. demokrati og folkets ret til at bestemme, hvem der skal lede dem. Det bliver 

klart, at Kim Jong-un kan have en interesse i at fastholde Nordkoreas position som et 

aflukket land, hvor vestlige værdier ikke kan trænge ind. Juche-ideologien kan være 

et nyttigt redskab for Kim Jong-un, fordi den netop dikterer, at Nordkorea er bedst 

tjent med at være totalt uafhængige af omverdenen. Kim Jong-un beskriver 

Juche-ideologien som et ideologisk ønske om selvstændighed, men man kunne også 

beskrive ideologien som en praktisk nødvendighed, fordi Nordkorea er tvunget til at 

være afskåret fra omverdenen. I talen siger Kim Jong-un at: 

 

“We should make constant innovations and continued progress until we win the 

final victory of the revolution by carrying on the tradition of heroic struggle and 

collective innovation which adorned the founding and course of development of 

Juche Korea.” - (Kim, 2018: s. 5, l. 123-125). 
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Det giver et indtryk af, at revolutionen er en langvarig process, som der ikke sættes et 

definerbart mål for. Denne udlægning af den nordkoreanske revolution må også siges 

at være belejlig for Kim Jong-un, for hvis revolutionen var opnået, vil det måske ikke 

være nødvendigt at fastholde Kim Jong-un som leder. Hvis revolutionen derimod 

betragtes som en evig kamp, der ledes af Kim Jong-un i spidsen, er det med til at 

legitimere Kim Jong-uns rolle, fordi han må betragtes som nødvendig for 

revolutionen.  

 

Kim Jong-un skaber med sin tale et billede af Nordkorea som et land, der er 

afhængig af ham som dets leder. Han har ingen interesse i at beskrive Nordkorea 

som et land, der er afskåret, fordi landet ikke kan overholde menneskerettigheder, 

fordi det er en diktaturstat, og fordi landet truer omverdenen med dets enorme 

militær. 
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Normativ retorikvurdering 

Med udgangspunkt i artiklen ”Hvem bestemmer hvad der er god retorik? – 

Vurderingsinstanser i normativ retorik”, forfattet af Charlotte Jørgensen, vil det 

følgende afsnit tage fat på en række eksempler for både god og dårlig retorik i Kim 

Jong-uns nytårstale. Opfattelsen af, om retorikken bliver vurderet som god eller 

dårlig tager afsæt i, hvilken baggrund kritikeren har. Vores danske baggrund og 

vestlige synspunkt har dermed stor betydning for udfaldet af følgende vurdering af 

retorikken i den nordkoreanske nytårstale. 

God retorik 

Det ikke blot er den rene overtalelse, der kan være hovedformålet med taler. Det er i 

flere sammenhænge set, hvordan man blot anser det moderne akademiske 

retoriskfags formål som effektivitet og overtalelsesevner. Det er vigtigt at forstå, at en 

analyse af det retoriske element skal hæve sig over effektivitets- og 

overtalelsesprincippet og tage et normativt udgangspunkt til den føromtalte 

betragtning af formålet med retorik.  Såfremt man anskuer retorik på et normativt 

plan, skal man kunne hæve sig over modtagerinstansen og hertil anskue et 

helhedsbillede af den retoriske analyse, hvor man også anskuer en række andre 

faglige kvalitetskrav for god retorik. (Jørgensen, 2000: s. 34-37).  

Publikums tilslutning 

Jørgen Fafner har forfattet bogen Retorik, Klassisk og moderne, hvori han tager 

udgangspunkt i to forskellige opfattelser af persuasio, som kan kendetegne den 

simple og udvidede forståelse af retorikkens formål. Først er der den snævre 

persuasio, der dækker det overtalende og overbevisende sprogbrug. Dernæst er der 

det brede persuasio, der dækker intentionel sprogbrug (Jørgensen, 2000: s. 34-37). I 

samme spor kan det komplekse persuasio ses i Chaïm Perelmans 

argumentationsteori, der er centreret omkring det retorisk term adherence. Oversat 

til dansk beskriver dette begreb den grad af tilslutning, som publikum har til 

formidleren af det retoriske budskab. Begrebet illustrerer, hvordan retorikken ikke 
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blot har til formål at overtale publikum, men at en række andre vigtige aspekter kan 

være analytisk frugtbare at tage fat i (Jørgensen, 2000: 34-37).  Specielt i forbindelse 

med Nordkorea og Kim Jong-uns retoriske formidlinger får ovennævnte normative 

retorikvurdering relevans. Man kan argumentere for, at Nordkorea kan kendetegnes 

som en diktaturstat, hvor Kim Jong-un er leder. Netop fordi at Kim Jong-un ikke i 

samme grad har behov for at overtale modtagerne af talen til at stemme på ham, som 

man ville gøre i en demokratisk situation f.eks. i Danmark, så må formålet med talen 

være at finde et andet sted end i overtalelsesprincippet. Hvis vi tager udgangspunkt i 

forestillingen om, at taleretorik ikke udelukkende er en demokratisk disciplin, kan vi 

i henhold til en analyse anskue, hvilke formål Kim Jong-un har med sin nytårstale til 

nationen. Kim Jong-un kommer i talen blandt andet ind på en hel del eksempler for, 

hvordan landet bør udvikle sig over den næste tid, altså den fremadskuende del, som 

fylder hele 41 % jævnfør det tidligere fremstillede cirkeldiagram. Han bruger en stor 

del af selve talen til at komme med disse idealistiske udtalelser. Her er der tale om alt 

fra, at Nordkorea bør arbejde sammen med Sydkorea om at lette den akutte militære 

spænding og skabe fred indbyrdes (Kim, 2018: s. 11, l. 308-309), til at den nationale 

økonomi skal styrkes, og at der skal skabes en større mængde af materiel velstand 

blandt befolkningen (Kim, 2018: s. 7, l. 188-190). Han udtaler blandt andet at: 

 

“The north and the south should desist from doing anything that might aggravate 

the situation, and they should make concerted efforts to defuse military tension and 

create a peaceful environment” - (Kim, 2018: s.11, linje 308-309) 

 

I henhold til disse udtalelser kan man tage fat i Perelmans førnævnte adherence 

term. Adherence eller tilslutningen fra publikum kan blandt andet blive forstærket 

ved ”at modtageren giver afsenderen ret i noget uden at skifte mening i det 

overordnede tvivlsspørgsmål” (Jørgensen, 2000: s. 36). Det er det Kim Jong-un 

ønsker ved at komme med disse idealistiske udtalelser om, hvordan Nordkorea bør 

være. Hvem kan være uenig i, at der skal være fred mellem Nordkorea og Sydkorea? 

Hvem kan være uenig i, at den materielle velstand hos befolkningen bør stige? Det er 

de færreste med rationel forstand, der kan være uenig i omtalte udtalelser. Her 
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bruger Kim Jong-un en diskursiv teknik til at forsøge at øge tilslutningen fra 

publikum.  

Påvirkningen af situationen 

Muligheden for at påvirke publikum afhænger af situationen (Jørgensen, 2000: s. 

34-37). I dette tilfælde er situationen blandt andet, at Nordkoreas økonomi er den 

dårligste i 2 årtier (Shane, 2018). I hemmelige telefonsamtaler med aktivistiske 

grupper baseret i Sydkorea har en række nordkoreanske indbyggere afsløret, at der 

hersker tvivl om Kim Jong-uns evne til at lede landet (Salmon, 2012). Det kan 

formodes, at Kim Jong-un er klar over, at befolkningen tvivler på hans evne til at lede 

nationen samt den generelle tilstand af landet. Derfor baserer han store dele af sin 

tale på, hvordan landet bør være i stedet for, hvordan det egentlig står til. Her kan 

man derfor argumentere for, at retorikken i talen løfter sig over idéen om, at formålet 

med en tale udelukkende er at overtale publikum. Idet Kim Jong-un ved, at han ikke 

kan flytte publikums holdning med hensyn til det overordnede tvivlsspørgsmål, altså 

om det går godt for Nordkorea, samt om han er den rette leder for landet, kommer 

han ind på de idealistiske udtalelser om, hvordan landet bør være. Udtalelser som 

individer med sund fornuft ikke kan være uenige i. Her vurderer Kim Jong-un 

antagelsesvis, hvordan han vil kunne påvirke sit publikum, samt hvor langt han 

realistisk set vil kunne flytte dem i Nordkoreas givne situation. Derfor kan man til 

dels argumentere for, at der er god retorik til stede i talen. Som tidligere nævnt, så er 

overtalelseselementet ikke hovedformålet med retoriske taler, hvis man anskuer 

kommunikationsfaget i et normativt perspektiv. Dette hænger fint sammen med, at 

Kim Jong-un ikke nødvendigvis forsøger at overtale publikum. I stedet bruger han 

kræfter på at få modtagerne, altså den nordkoreanske befolkning, til at give ham ret i 

noget, uden at de nødvendigvis skifter mening i det overordnede tvivlsspørgsmål. 

Dette kan som sagt være med til at øge publikums tilslutning, hvorfor der kan 

argumenteres for, at talen til dels rummer aspekter af god retorik ifølge Jørgensen. 
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Dårlig retorik 

God kommunikation skal opfylde de krav, som er betinget af hele 

kommunikationssituationen. Skal man knytte et specifikt retorisk begreb til en tales 

situationsbinding, er det relevant at tage fat i aptum. Aptum, der kædes sammen 

med begrebet decorum, kan oversættes direkte til en tales formålstjenestelighed eller 

hensigtsmæssighed. Her er begrebets hovedessens ikke blot, hvad der er effektivt i 

forhold til at få publikum overtalt ud fra retors egen interesse (Jørgensen, 2000: s. 

37-40).  

Talens etiske forsvarlighed 

Som tidligere nævnt, så skal der være fokus på hele kommunikationssituationen, ikke 

blot publikum/modtagerne. Selvom begreberne aptum og decorum ofte ses som 

synonymer, så giver Marcus Fabius Quintilianus begreberne forskellig betydning 

(Jørgensen, 2000: s. 37-40). Han adskiller betydningen af de to begreber. Her bør 

Aptum anskues som den tilpasning til tilhørerne, som er formålstjenestelig for retor 

selv. Her vil retor fokusere på overtalelseseffekten med henblik på at overtale 

publikum. Decorum er dét, der er passende i en given situation. Her er der fokus på 

det etiske forhold med henblik på retors egen person. Quintilian, eller Marcus Fabius 

Quintilianus, hævder, at hensynet til decorum bør have højere prioritet end hensynet 

til aptum, hvorved han prioriterer det etiske element frem for talens egentlige 

overtalelseseffekt (Jørgensen, 2000: s. 37-40). Der kan derved sættes grænser for, 

hvilke persuasive midler retor må tage i brug i henhold til at bevare talens etiske 

forsvarlighed. Vi må som kritikere have et overblik over situationen for at kunne 

vurdere, om retor lever op til de krav, som der kan stilles til vedkommende i den 

pågældende situation (Jørgensen, 2000: s. 37-40). Med et nøgternt udgangspunkt 

skal retor i vores situation forestille at være den demokratisk valgte leder af 

Nordkorea, Kim Jong-un, hvorfor der også bør være et vis krav til ham om etisk 

forsvarlighed og oprigtighed. Her er det værd at bemærke, at hvis talen f.eks. 

opbygger falsk etos, eller hvis den giver et misvisende billede af emnet, er det 

kendetegnet som manipulation og dårlig retorik (Jørgensen, 2000: s. 37-40). Hvis vi 
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med Quintilians optik ser på nytårstalen fra Kim Jong-un, så bliver det hurtigt klart, 

at den etiske forsvarlighed ikke just bliver prioriteret højest. Med hensyn til 

opbygningen af Kim Jong-uns etos, så er der en flere problematikker, der springer i 

øjnene. Idet vi skal tage hensyn til hele kommunikationssituationen er det relevant at 

anskue, hvilken situation publikum har været udsat for, før talen blev holdt. 

Opbygningen af Kim Jong-uns, på visse punkter, falske etos tager til dels 

udgangspunkt i en række usandheder, som befolkningen i Nordkorea bliver fodret 

med. Her er der tale om, at befolkningen bliver fortalt, at alle elsker Nordkorea. På 

trods af at have et af de værste internationale ry, bliver nordkoreanerne fortalt, at 

deres ledere er elskede rundt om i verden, og at hvert land fejrer deres fødselsdage. 

Endvidere bliver befolkningen blandt andet fortalt, at Kim Jong-un var en begavet 

sømand som ung, som også lærte at køre bil i en alder af tre. Ifølge det 

nordkoreanske statsmedie var den yngre Jong-un også en berømt musikalsk 

komponist og kunstner, der fejres rundt om i verden (Blake, 2017). Kobler man disse 

usandheder sammen med det faktum, at Nordkorea er et land med massiv censur 

(Søgaard, 2011), opstår der en mulighed for at udnytte befolkningens uvished.  

Redeligheden i talen 

Her kan man også tage fat i redelighed, som et kvalitetskriterium, der skal adskille 

god persuasiv argumentation fra manipulation. Når man bruger dette princip, så er 

det essentielt at anskue, om der er et symmetrisk eller asymmetrisk 

kommunikationsforhold mellem retor og publikum med henblik på magt og viden. I 

situationer med symmetriske forhold, hvor magt og viden er delt ligeligt mellem 

retor og publikum, har begge et ansvar for kommunikationen. Det er hermed 

modtagerens eget problem, hvis vedkommende falder for ufine overtalelsesmidler. 

Både magt- og vidensniveauet hos den nordkoreanske befolkning hentyder dog til, at 

der er et asymmetrisk kommunikationsforhold mellem Kim Jong-un og den 

nordkoreanske befolkning. Nordkorea har et ry for at være et land, der begrænser 

tilførslen af information fra omverdenen. Journalister uden Grænser offentliggør 

hvert år et pressefrihedsindeks. Her ligger Nordkorea helt i bunden. Endvidere 

fortæller seniorforsker og Nordkorea-ekspert fra Københavns Universitet, Geir 

Helgesen, at "Alle medier i Nordkorea er talerør for den politiske ledelse, altså 
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staten, og der findes ingen undergrundsmedier overhovedet" (Søgaard, 2011). 

Hermed har Kim Jong-un mulighed for at opbygge sin til dels falske etos med lav 

chance for, at sandheden kan nå den Nordkoreanske befolkning. Her udnytter Kim 

Jong-un modtagernes underlegne position i form af manglende viden og magt til at 

opnå en højere grad af tilslutning og dermed manipulere med befolkningen. Den 

manglende magt hos befolkningen kendetegnes ved, at selvom Nordkorea ser sig selv 

som en “demokratisk folkerepublik”, så har den Nordkoreanske befolkning i 

virkeligheden ikke et valg, når når skal vælges regering og statsoverhoved. I stedet for 

at være et demokratisk valg mellem kandidater, giver valg i Nordkorea overfladisk 

folk mulighed for at godkende de politikere, der er valgt af det førende parti. Hver 

afstemning har en enkelt navngivning med mulighed for at vælge "ja" eller "nej" 

(Withnall, 2014). Dette stemmer overens med, at Kim Jong-un ikke nødvendigvis 

bruger sin tale til at “vinde” stemmer, da det ikke er nødvendigt, men i stedet søger at 

øge tilslutningen fra befolkningen gennem de førnævnte idealistiske udtalelser om, 

hvordan landet bør være. Det nævnte asymmetriske kommunikationsforhold mellem 

befolkningen og Kim Jong-un gør, at ansvaret for retfærdig og sandfærdig 

kommunikation besides af Kim Jong-un. Det udnytter Kim Jong-un dog til at 

manipulere med befolkningen. 

Vildføring af publikum 

Uredelighed kan også bestå i, at retor bevidst forsøger at vildføre publikum ved at 

fordreje sandheden. Det skal dog noteres, at det er os som kritikerne af talen, der skal 

kunne fremstille bevisbyrden for, om et udsagn er sandt eller falskt. Igennem denne 

bevisbyrde kan vi vurdere, om retor er redelig eller ej (Jørgensen, 2000: s. 37-40). 

Kim Jong-un udtaler blandt andet at: 

 

 “Scientists and technicians resolved scientific and technological problems (...) and 

completed research projects in the cutting-edge field, thereby giving stimulus to 

economic development and the improvement of the people's living standards” - 

(Kim, 2018: s.4, linje 98-100) 
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Her hævder Kim Jong-un, at forskere og teknikere har løst videnskabelige og 

teknologiske problemer og afsluttet forskningsprojekter, der har været med til at 

stimulere økonomisk udvikling og forbedre befolkningens levestandard. Ifølge en 

artikel fra CNN, der tager udgangspunkt i en række estimater udgivet af Sydkoreas 

centralbank, er Nordkoreas økonomi faldet med 3,5% i 2017. Den gennemsnitlige 

årlige indkomst for nordkoreanerne var kun 5% af det, der blev tjent af folk i 

Sydkorea (Shane, 2018). Der er altså ikke just tale om en stimulering af økonomien 

eller levestandarden for den nordkoreanske befolkning, som Kim Jong-un ellers 

giver udtryk for i sin tale. De ovennævnte forhold samt eksemplet fra talen må anses 

som værende dårlig retorik ud fra Quintilians definition af aptum versus decorum 

samt vurderingen af redeligheden i praktisk argumentation. 

Afrunding af normativ retorikvurdering 

Hermed kan det konkluderes, at talen indeholder aspekter af både god og dårlig 

retorik ifølge normativ retorikvurdering.  Selvom talen besidder en diskursiv teknik, 

der på visse punkter kan øge tilslutningen fra publikum, så undermineres den gode 

retorik af det faktum, at aptum bliver prioriteret højere end decorum. Ud fra 

redelighedsprincippet kan det konkluderes, at talen i høj grad er manipulerende, og 

at Kim Jong-un udnytter modtagernes/befolkningens manglende magt og viden i et 

asymmetrisk kommunikationsforhold. 
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Afrunding  

Hvad kan vi nu sige om Kim Jong-uns nytårstale og om retorikkens rolle og karakter 

i Nordkorea? På den ene side er der en række elementer i talen, der korresponderer 

med den vestlige, retoriske tradition. Talens dispositio illustrerer denne 

grundlæggende lighed, f.eks. ved at det er muligt at identificere exordium, partitio, 

corpus og peroratio. Ligeledes kan det siges, at Kim Jong-uns tale på mange måder 

overholder de grundlæggende genretræk for en nytårstale, og at hans tale i en vis 

forstand ikke ligger så fjernt fra Lars Løkke Rasmussens og Xi Jinpings nytårstaler. 

Længden, det konkrete indhold, og de fascistiske idealer i Kim Jong-uns tale er 

særligt for hans tale, men det er indholdsmæssigt de samme overordnede temaer, der 

adresseres; det er den samme rolle som inkluderende landsfader, Kim Jong-un 

påtager sig, bl.a. gennem anvendelsen af personlige pronomener. Det er dybest set en 

tale, der handler om at fastholde kursen, fordi det går godt, og fordi nordkoreanerne 

må stå sammen mod fjendtlige magter som f.eks. USA. 

 

På den anden side har Kim Jong-un og hans taleskrivere truffet nogle strategiske 

valg, der kan virke uhensigtsmæssige. Der er en vis orden på hans dispositio, omend 

corpus antager en uforholdsmæssig stor størrelse. I argumentatio optræder der ingen 

refutatio; sproget er præget af lange sætninger, er sparsomt ornamenteret, og der 

optræder kun ganske få metaforer. Alt dette betyder, at Kim Jong-uns tale 

umiddelbart ikke fremstår overbevisende, i den henseende at den næppe formår at 

fastholde publikums opmærksomhed. Vi har også været inde på det forhold, at Kim 

Jong-un kun i begrænset omfang udtrykker sympati og forståelse for de 

nordkoreanere, der lever i fattigdom, ligesom at der er en påfaldende mangel på 

eunoia. Han påtager sig på intet tidspunkt personligt ansvar for den forværrede 

økonomiske situation i Nordkorea. Det forekommer upassende, situationen taget i 

betragtning. Som tidligere nævnt, kan den samme retoriske situation fremkalde 

forskellige responser, og Kim Jong-un fremstiller altså situationen sådan, at 

nordkoreanernes barske levevilkår skyldes USA og deres allierede. 
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Der er kun få argumenter i talen, og de der er, kredser hovedsageligt om, at det går 

godt i landet, hvorfor nordkoreanerne skal forblive loyale mod Kim Jong-un. Netop 

dette karakteristika, siger noget om, hvad der er Kim Jong-uns formål med talen, 

selvom det inden for en vestlig retoriktradition kunne afskrives som dårlig 

taleskrivning. Nordkorea er i en situation, hvor Juche-ideologien ikke blot er et 

politisk valg, men en nødvendighed, på grund af de sanktioner landet er underlagt. 

Imens Kim Jong-un ønsker at give indtrykket af, at han træffer sine politiske valg ud 

fra ideologi og ikke af nødvendighed, skal han imidlertid ikke overbevise 

befolkningen om, at han er det bedste valg til posten som leder, da der er ikke noget 

alternativ.  

 

Derfor vil det ikke være godt for hensynet til aptum, hvis han indrømmer, at folk er 

fattige, og at det er hans skyld. Af den grund argumenterer han i streng forstand ikke 

for sine påstande, fordi reel argumentation forudsætter, at det er muligt at være 

uenig. I stedet bruger han en stor del af talen, hele 41%, på de omtalte idealistiske 

udtalelser om, hvordan landet bør udvikle sig. Decorum bliver konsekvent tilsidesat, 

og der er grundlag for at sige, at Kim Jong-un benytter sig af uredelig retorik, som 

udnytter det asymmetriske kommunikationsforhold mellem retor og publikum og 

fremsætter fordrejende udtalelser. Begge forhold er med til at manipulere med den 

nordkoreanske befolkning. 

 

På paradoksal vis repræsenterer det ovenstående tre træk ved talen, som kan tænkes 

at understøtte Kim Jong-uns formål: For det første den omstændelige gennemgang 

af resultater og planer. For det andet det forhold, at Kim Jong-un hverken forholder 

sig til eller tager ansvar for Nordkoreas ringe tilstand. For det tredje den 

kendsgerning, at der reelt ikke argumenteres, men blot postuleres. Måske tjener 

disse tre træk til at udelukke tanken om, at der kan være et alternativ til Kim Jong-un 

og til at sikre sig folkets loyalitet, om ikke deres kærlighed. På den måde 

repræsenterer disse træk en form for retorik, der ikke tager udgangspunkt i 

demokratiske, deliberative idealer, men i det totalitære styres krav på hegemoni og 

autoritetstro. 
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Retorik - en overfladisk disciplin? 

Fordi det ikke har været muligt at finde troværdige nordkoreanske kilder, og fordi 

retorisk teori i vid udstrækning er en vestlig disciplin, har vi næsten udelukkende 

benyttet os af vestlige kilder i dette projekt. Det betyder, at vi som udgangspunkt har 

betragtet Kim Jong-uns tale med “ vestlige briller” på, selvom vi har forsøgt at 

anlægge en fordomsfri tilgang til nordkoreansk kultur. 

 

Analyse- og diskussionsarbejdet har i høj grad været en rejse i sprog, tid og kultur. Vi 

har oplevet, at man ved hjælp af en retorisk analyse, kan blotlægge nogle af de 

grundlæggende kulturelle og politiske strømninger, som en tale må tage 

udgangspunkt i. Retorisk analyse har ført os længere end til blot at vurdere, hvorvidt 

talen er effektiv eller ej. For selvom vores konklusion i sidste ende blot er ét 

perspektiv på det nordkoreanske samfund og den retorik, der benyttes i et totalitært 

styre som Nordkorea, mener vi alligevel, at det er lykkedes os at komme ind på livet 

af en kultur, der ligger meget fjernt fra vores egen. På den måde er vi kommet langt 

væk fra den holdning, at retorik skulle være en overfladisk disciplin, der blot 

beskæftiger sig med effektive argumenter, en god disposition, et cetera - og tættere 

på det synspunkt, at retorik både gennemsyrer og er gennemsyret af det samfund og 

kultur, den udøves i. 
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Formidlingsartikel 

Hvad siger Kim Jongs-uns nytårstale om Nordkorea? 

Hvad fortæller indholdet og opbygningen i Kim Jong-uns nytårstale os om styret i 

Nordkorea? Er der nye tider på vej? 

 

”Jeg ønsker også, at de smukke drømme, som hele vort folk, herunder vore børn, 

har for det nye år, vil gå i opfyldelse”. Den 1. januar 2018 holdte Kim Jong-un sin 

årlige nytårstale til nationen, og det var en tale, der så lyst på fremtiden. Talen, der 

blev transmitteret på de nationale TV-medier, gjorde status over året der gik og 

fremlagde de planer, Kim Jong-un og styret har for fremtiden i Nordkorea. 

 

Ikke fjernt fra Lars Løkke 

Kim Jong-uns tale var på mange måder ikke så forskellig fra vestlige nytårstaler. 

Talen minder i sin opbygning om vestlige nytårstaler og ligger genremæssigt ikke 

fjernt fra Lars Løkkes Rasmussens nytårstale. Der er dog nogle grundlæggende træk 

der gør, at Kim Jong-uns tale skiller sig ud. For det første er Kim Jong-uns nytårstale 

meget længere end traditionelle nytårstaler fra Vesten, og for det andet er Kim 

Jong-un i langt højere grad optaget af fakta. En stor del af talen handler om konkrete 

tiltag, som styret i Pyongyang har foretaget eller planlægger at foretage. 

Sammenlignet med vestlige nytårstaler har Kim Jong-uns tale en meget kortere 

indledning og afslutning, til trods for at talen er meget længere. 

 

USA er fjenden 

Sproget i Kim Jong-uns tale fremstår monoton med lange sætninger og ganske få 

metaforer, hvilket kan gøre, at det er svært at fastholde folks opmærksomhed. Kim 

Jong-un taler ikke meget om den store del af befolkningen, der lever i fattigdom, men 

retter derimod en hård kritik af USA, og hævder at problemerne i Nordkorea er 

frembragt af udenlandske interesser. Dog er der i selve talen kun ganske få klassiske 

argumenter. I en vestlig optik vil dette være et udtryk for dårlig taleskrivning, men i 

forhold til Nordkorea kan det måske fortælle os noget om hensigten med talen. Kim 
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Jong-un har ikke behov for at skulle argumentere, fordi det vil forudsætte at man kan 

være uenig med Kim Jong-un og styret i Nordkorea. Kim Jong-un taler ikke meget 

om Nordkoreas konkrete situation, men bruger derimod størstedelen af talen til at 

beskrive, hvordan landet bør udvikle sig. 

 

En tale med autoritære idealer 

Kim Jong-un udnytter et asymmetrisk kommunikationsforhold mellem ham og 

befolkningen, fordi det er meget svært for befolkningen at sætte spørgsmålstegn ved 

de påstande Kim Jong-un kommer med. Så selv om Kim Jong-uns retorik til 

forveksling ligner vestlige nytårstaler så tager hans retorik ikke udgangspunkt i 

demokratiske idealer, tværtimod ligner Kim jong-uns tale en tale der gør krav på 

autoritet. 
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Målgruppe for formidlingsartikel 

En målgruppe er defineret som en gruppe af mennesker, der er udvalgt på baggrund 

af en række bestemte kriterier som modtagere af et medieprodukt (Jacobsen, 2016: s. 

29). Ved afgrænsning af målgruppen var det vigtigt for os, at få inddraget 

perspektiver fra respondenter med en anden opfattelse af Nordkorea end os selv. Vi 

er opmærksomme på, hvordan vi har været påvirket af en diskursiv, vestlig tendens, 

hvor den generelle opfattelse af Nordkoreas regering er negativ. For at tilfredsstille 

behovet for et andet perspektiv på Nordkoreas situation har vi bestemt vores 

målgruppe som værende Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske 

Folkerepublik Nordkorea. 

  

Det kan indvendes, at en så snæver afgrænsning af målgruppe, som vi præsenterer 

her, vil være uhensigtsmæssig, da målet må være at få så mange folk til at læse vores 

medieprodukt som overhovedet muligt. Denne fortolkning af en målgruppes formål 

er baseret på den antagelse, at jo større målgruppen er, desto mere omfattende og 

komplet feedback kan man få. Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, at vores 

afgrænsning er snæver. Netop fordi den dominerende opfattelse af Nordkorea i 

Vesten og Danmark er så entydigt negativ, repræsenterer vores målgruppe næsten 

uundgåeligt en niche. Kort sagt har vi ikke brug for den almindelige danskers 

opfattelse af Nordkorea, eftersom denne højst sandsynligt vil minde meget om vores 

egne opfattelser. Ved at vælge denne målgruppe kan vi, i så vidt omfang som muligt, 

forsøge at opnå et modargumenterende element til vores projekt, hvilket er 

afgørende i forhold til den videnskabelige kvalitet og interessant for de konklusioner, 

vi drager. 

  

Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea er en 

dansk oprettet venskabsforening, der har til formål at udbrede kendskabet til og 

forhindre uvidenhed om Nordkorea (Venskabsforeningen Danmark - Den 

Demokratiske Folkerepublik Korea, 2018). Vores målgruppe er i forvejen kritisk 

indstillet over for den vestlige opfattelse af Nordkorea, hvorfor vores dialog og 
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kommunikation med venskabsforeningen skal foregå i en diplomatisk og 

dialogsøgende tone. Vi er opmærksomme på ikke unødigt at støde målgruppen, men 

i stedet søge at skabe dialog, der kan udfordre de tilbøjeligheder, der uden tvivl 

præger vores projekt.  
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