
Songun-ideologia takaa riippumattomuusasian voiton 

aikakaudellamme (2004) 

Maailman tilanne on tätä nykyä erittäin epävakaa ja sekava. Sen jälkeen, kun sosialismi romahti Neuvostoliitossa ja 

itäisessä Euroopassa, imperialistit ovat peittelemättä tehostaneet ylivaltaan pyrkiviä toimenpiteitään maailman 

näyttämöllä.  

 

Ylivaltaan pyrkivien imperialistien, etenkin Yhdysvaltain imperialistien, sotavoimat käyvät kaikkialla mielivaltaisesti 

sotaa ja toimivat aggressiivisesti saavuttaakseen herruuden maailmassa. Piittaamatta kansainvälisistä 

yleissopimuksista ja muiden kansakuntien eduista Yhdysvaltain hallitus turvautuu empimättä mihin hyvänsä 

juonitteluun puolustaakseen pelkästään Yhdysvaltain ja monopolipääoman etuja. Tänä päivänä Yhdysvallat 

harjoittavat samanlaista sortoa kuin natsismi Euroopassa. Yhdysvaltain ja sen kannattajien käymien piittaamattomien 

sota- ja aggressiotoimien johdosta suvereenit valtiot murskataan, ja ihmisistä tulee joukkotuhoaseiden uhreja. 

Riippumattomaan kehitykseen pyrkivät maat ovat jatkuvasti uhattuina imperialistien aggressiovoimien ”ennalta 

ehkäisevän ydinhyökkäyksen” kohteena.  

 

Ihmiskunnassa suuttumusta herättävät imperialistivoimien piittaamattomat toimenpiteet paljastavat nykypäivän 

imperialistien barbaarisuuden.  

 

Johtuen imperialistien puuttumisesta toisten maiden sisäisiin asioihin sekä niiden aggressiotoimista maailman 

poliittista talousjärjestystä sekä kansainvälistä turvallisuusjärjestelmää tuhotaan laajalti, ja kansallisen tason 

suvereenisuutta loukataan. Tämä totisesti kertoo, että jos jollakin maalla on harhakäsitys imperialisteista ja jos se 

pelkää imperialisteja eikä sen vuoksi lujita omaa itsepuolustuskapasiteettiaan, se tuhoutuu päivässä.  

 

Poikkeuksetta ihmiset haluavat elää tyytyväisinä riippumattomassa ja rauhanomaisessa maailmassa, joka on vapaa 

aggressioista.  

 

Juche-aate tarjoaa totuuden, että tahto varmasti voittaa, jos ihmiset, vallankumouksen subjektit, kokoavat voimansa 

ja taistelevat uskollisesti imperialisteja vastaan.  

 

Juche-aatteen periaatteellinen vaatimus on, että meidän on itse, omin neuvoin, lujitettava sisäisiä voimiamme 

voidaksemme kumota imperialistien herruuden ja aggressiot ja voidaksemme toteuttaa ihmisten 

riippumattomuuden.  

 

Songun-politiikassa tämä vaatimus heijastuu oikealla tavalla ja sitä sovelletaan siinä oikealla tavalla. Songun-politiikka 

on suuri ja johtava ideologia voiton ja riippumattomuusasian puolesta meidän aikanamme. Songun-politiikka on aate, 

jonka mukaan etusijalle asetetaan armeija sekä toimintalinjat, strategia ja taktiikka, joiden mukaan armeija on 

vallankumouksen tukipilari ja tärkein voima ja siitä riippuvainen.  

 

Voidaksemme rakentaa vahvan taloudellisen voimavaran kansakunnan tulevaisuudelle meidän on luotettava omaan 

vahvuuteemme ja taisteltava imperialisteja vastaan, jotka uhkaavat suvereenisuutta. Meidän on rakennettava oma 

vahvuutemme.  

 

Tärkein voima rakennettaessa sisäistä voimaa tällä aikakaudella, jolloin riippumaattomuuden aate etenee 

imperialismin vastaisen taistelun rinnalla, on sotilaallinen voima. Ilman vahvaa sotilaallista voimaa millekään maalle ei 

ole mahdollista puolustaa omaa arvoaan ja suvereenisuuttaan ja odottaa kehittyvänsä ja yltävänsä hyvinvointiin.  

 

Songun-politiikka mahdollistaa maalle ja kansakunnalle sotilasasioiden kohottamisen valtion tärkeimmiksi asioiksi sekä 

kiinnittää ensi sijassa huomiota sotilasvoiman lujittamiseen ja siten pitää puoliaan imperialistien aggressioita vastaan. 



Juche-aatteen Sogun-politiikka näyttää tietä vahvojen vallankumousvoimien rakentamiseen, kuten aikamme vaatii. 

Vallankumousvoimien rakentaminen on kysymys, joka ratkaisee voiton taistelussa riippumattomuuden puolesta. 

Songun-poliitiikka tarjoaa itsenäisen selvityksen vallankumouksen tärkeimmästä voimasta.  

 

Songun-politiikka määritteli ensi kertaa armeijan vallankumouksen tärkeimmäksi voimaksi ja kehitti teorian vahvan 

vallankumousrivistön rakentamisesta. Tämä on uusi teoria, joka uudisti perusolemukseltaan vallankumousvoimien 

rakentamisteorian.  

 

Marxilainen vallankumousteoria piti työväenluokkaa suurimpana voimana. Se on tieteellinen teoria, joka perustuu 

käsitykseen, että työväenluokka on edistyksellisin ja vallankumouksellisin luokka, jonka tehtävänä on rakentaa uusi 

yhteiskunta pääoman ja riistojärjestelmän herruuden hylkäämisen jälkeen. Myöhemmin sosialistinen vallankumous 

saavutti voiton monissa maissa, ja sosialismia rakennettiin työväenluokan toimiessa tärkeimpänä voimana.  

 

Mutta ajan myötä yhteiskunnallisissa olosuhteissa, luokkasuhteissa sekä työväenluokan statuksessa tapahtui suuria 

muutoksia. Kun työväenluokasta tuli henkisen työn tekijöitä ja työnteosta tuli teknistä ja henkistä työtä, nykyinen 

työväenluokka ei enää ole samanlainen kuin marxismin aikakaudella. Muuttuneet olosuhteet ja muuttunut todellisuus 

edellyttivät uutta ideologiaa, teoriaa, strategiaa sekä uutta taktiikkaa niiden joukkojen herättämiseksi ja 

järjestämiseksi, jotka vastustavat monopolipääoman herruutta, ja imperialistien sotaa ja aggressiopolitiikkaa, ja jotka 

rakentavat ja laajentavat ydinrivistöä niiden keskuudessa.  

 

Kysymys tärkeimmistä voimista ei ole ennalta määrätty eikä muuttumaton. Sitä ei voi ratkaista pelkästään 

luokkasuhteiden perusteella.  

 

Tänä päivänä vallankumousarmeija on joukko, joka kapasiteettinsa, kurinalaisuutensa ja vallankumouksellisuutensa 

suhteen on voimakkaampi kuin mikään muu kollektiivi yhteiskunnassa.  

 

Ja mitä tulee imperialismin vastaiseen luokkataisteluun, on selvää että armeijan voima ratkaisee maan kohtalon 

nykyisellä aikakaudella, jossa tapahtuu rajuja konfrontaatioita. Tämä merkitsee, että on oikeudenmukaista pitää 

armeijaa keskeisenä voimana ja lujittaa siitä riippuvaista sisäistä voimaa.  

 

Sen periaatteen mukaan, että armeija asetetaan työväenluokan edelle, Songun-politiikka pitää vallankumousarmeijaa 

keskeisenä voimana ja tekee siten mahdolliseksi saavuttaa ratkaiseva voitto taistelussa imperialisteja vastaan ja 

rakentaa voimakas subjekti, joka voi toteuttaa ihmisten riippumattomuuden ja esittää roolinsa täydellä teholla.  

 

Tämän mukana Songun-politiikka antaa selviä vastauksia kysymykseen vallankumousarmeijan ideologisen hengen ja 

taisteluominaisuuksien yleistämisestä sekä kysymykseen vallankumousarmeijan edelläkävijän roolin vahvistamisesta 

sosialismin rakentamisen kaikilla alueilla sekä myös käytännön kysymyksiin, joita nousee esiin riippumattomuusasian 

ja sosialismin edistämisessä.  

 

Songun-politiikka on todistanut oikeellisuutensa ja elinvoimansa sosialistisen Korean taistelun kautta.  

 

Suuren puheenjohtajan Kim Il Sung’in ja kunnioitetun Kim Jong Il’in luoma ja kehittämä Juche-aatteen Songun-

politiikka pelasti Korean kansan imperialistien sorrosta ja teki sille mahdolliseksi mennä rohkeasti eteenpäin 

sosialismin ja riippumattomuuden tiellä jopa imperialistien aggression ja uhkausten keskellä. Songun-politiikka on 

mahtava ase, joka tekee Korean kansalle mahdolliseksi, kaikkia vaikeuksia uhmaten, rakentaa sosialistinen kansakunta 

Yhdysvaltain imperialistien eristämis- ja tukahduttamistoimia vastaan.  

 

Songun-politiikka saa ymmärtämystä ja kannatusta yhteiskunnan ja kansan keskuudessa. Monet ihmiset pyrkivät 

saamaan oppia Songun-politiikasta.  

 



Korea on riippumattomuusasian mahtava linnake 21. vuosisadalla sekä suuren ideologian lähde, joka valaisee tietä 

ihmisille. Meidän on annettava täysi tukemme Korean kansan taistelulle sekä yhdessä heidän kanssa yritettävä tehdä 

kaikkemme Euroopan ja maailmanlaajuisen riippumattomuuden puolesta.  

 

Meidän on ponnisteltava voimamme antaaksemme kansalle oikean käsityksen Songun-politiikasta ja 

kannustaaksemme heitä taisteluun imperialismia ja ylivaltaa vastaan. Tieteellisen täsmällisyytensä ja 

omaperäisyytensä vuoksi Songun-politiikka tulee toimimaan voiton lippuna taistelussa riippumattomuusasian 

puolesta. 


