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Tohtori Ri toi aluksi esiin sen, että Korean demokraattista kansantasavaltaa on vahvistettu 60-vuotisjuhlien kunniaksi. 

Juche-aatteen mukaisesti kansa vastaa omasta kohtalostaan ja kansojen riippumattomuuden turvaaminen on 

ajankohtainen sekä Koreassa että muualla maailmassa. Kansainvälinen tilanne on hyvin vakava, imperialismi on 

vahvoilla ja Juche-aatteella on suuri merkitys tässä tilanteessa riippumattomuuden puolustamisessa.  

  

Sosialistisissa maissa ei kiinnitetty huomiota kansalliseen riippumattomuuteen, ei puhallettu yhteen hiileen. Korean 

demokraattisessa kansantasavallassa sen sijaan kansallistunne on korkea. Vallankumouksen rakennustyössä on 

saavutettu paljon loistavia tuloksia.  

  

Nykypäivän tilanne on hankala koska kapitalismilla on ylivoima. Vaarana on kansakuntien alistuminen imperialistien 

ohjaukseen. USA:n painostuksen vuoksi monet pienet maat eivät saakaan enää itse päättää kohtalostaan. Esimerkiksi 

Saharan eteläpuolisista 47 maasta 41 on monipuoluemaita ja nämä kaikki on alistettu imperialismin alle. Toisena 

esimerkkinä alistumisesta voidaan mainita kielet. Maailmassa oli sata vuotta sitten 5000-7000 kieltä ja nyt, käytössä 

234 kieltä imperialismin alistamisen vuoksi. Sadan vuoden aikana 90 % kielistä on hävinnyt.  

 

Koreassa kansa ja työväenpuolue ovat yhtä ja kansallinen yhtenäisyys on Juche-aatteen tavoite. Tavoitteena on 

rakentaa uutta yhteiskuntaa, ja rakennustyö lähtee historian tunnustamisesta. Rakennustyössä ei saa eristäytyä, vaan 

kansojen välinen yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyön on kuitenkin lähdettävä tasavertaisuuden periaatteesta, 

toinen ei saa alistaa toista.  

 

Tasavertainen yhteistyö on KDKT:ssa keskeisellä sijalla. Kaikki työskentelevät yhteistoiminnassa. Politiikkaa 

toteutetaan kansan hyödyksi ja kansan ponnistusten mukaan.  

 

Kansainvälinen tilanne hyvin haastava, kaikki työskentelevät puolueen valitseman linjan mukaisesti. Vaikka Korea on 

taistellut alivoimalähtökohdista käsin se on välttänyt nöyristelyä, mikä myös on usein pienen maan ongelma. 

Imperialistiset maat painostivat Koreaa jo 50 vuotta sitten. Korea on kuitenkin torjunut päättäväisesti nöyristelyn 

kaikkien suurvaltojen edessä. Presidentti Kim Il Sung vastasi esimerkiksi Neuvostoliiton ehdotukseen SEV:iin 

liittymisestä “Jos liitymme SEV:iin, 10 vuoden kuluttua maa on tyhjä”. Historia osoittaa, että KDKT on valinnut oikean 

tien.  

 

Korealaiset vastustavat myös dogmaattisuutta. Dogmatismin vastustamiselle on jo sissiarmeijan aikaan ulottuva 

perinne.  

 

Koko Korean kansa työskentelee Juche-aatteen mukaisesti kansain-välisen solidaarisuuden puolesta ja puolueen 

periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on rauha, ystävyys ja riippumattomuus sekä Korean kansan yhtenäisyys.  

 

Kansallisten lähtökohtien arvostaminen on hyvin tärkeää sosialismin rakennustyössä. Vallankumous toteutetaan 

omista lähtökohdista, ottaen voimaa kansanperinteestä ja historiasta. Korean kansalla historiahan on pitkä ja korean 

kansa on ahkeraa. Puolueen esityksen mukaisesti Korea haluaa edetä riippumattomuuden linjalla, millä on kansan 

täysi tuki. Koko kansa on ryhmittynyt puolueen ympärille.  

 

Merkittävä saavutus Koreoiden jälleenyhdistämisen rintamalla saavutettiin vuonna 15.6.2000, jolloin annettiin etelän 



ja pohjoisen yhteinen julkilausuma. Tavoitteena on yhdistää Korean kansa. Koreoiden lähentyminen oli pääsihteeri 

Kim Jong Ilin politiikan loistava tulos.  

 

Nykyinen Korea on voimakas valtio. Songunpolitiikan mukaan sosialismin rakennustyössä on keskeisellä sijalla armeija. 

Armeija rakastaa kansaa ja kansan, yksilön ja kansakunnan kohtalo liittyy yhteen. Korean kansa päättää itse politiikan 

linjan se on kansan velvollisuus. Rakennustyössä keskeisellä sijalla on Juche-aate, ylpeys korealaisuudesta ja 

imperialismin vastaisuus.  

 

Imperialismin vastustaminen on tänäkin päivänä hyvin tärkeää. USA painostaa ja kiristää KDKT:aa 

ydinvoimakysymyksessä, mikä on vakava asia. USA uhkaa Koreaa sotilaallisesti ydinaseilla, minkä vuoksi KDKT on ollut 

pakotettu rakentamaan oman ydinaseen. Korealaisten tavoitteena on kuitenkin edelleen ydinaseeton Korean 

niemimaa. KDKT:lla on ydinaseita USA:n uhkan vuoksi, korealaiset eivät uhkaa ketään vaan työskentelevät rauhan ja 

ystävyyden puolesta. KDKT:n ydinase palvelee myös naapurimaita parantamalla alueen turvallisuutta laajemminkin.  

 

Jos USA lopettaa vihamielisyydet, Korean ja Yhdysvaltain kansat voivat tulla hyvin toimeen keskenään. Ydinaseista ei 

kuitenkaan luovuta ensiksi ennen neuvotteluita niin kuin USA edellyttää.  

 

Tohtori Ri arveli, että tilanne on vaikea Suomessakin. Riippumattomuutta ei ole ja vain riippumattomuus takaa 

voimakkaan valtion. Tästä asiasta oli helppo olla samaa mieltä.  

 

Lopuksi tohtori Ri toivotti suomalaiset Juche-aatteen tutkijat tervetulleeksi KDKT:aan. Korealaisen sanonnan mukaan 

”Näkeminen on parempi kuin 100 kuulopuhetta”. Suomalaisten pitäisi tutustua omin silmin korealaiseen 

riippumattomuuteen ja sosialismiin.  

 

toim. Juha Kieksi 

 


