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Hyvät Toverit, 

Joulukuussa 2011 meidät saavutti järkyttävä suruviesti. Pääsihteeri Kim Jong Il poistui 

keskuudestamme 69 vuoden iässä. Toveri Kim Jong Ilo oli 1990- ja 2000-lukujen merkittävin 

valtiomies ja vallankumouksen teoreetikko. Hän antoi mittaamattoman arvokkaan panoksen 

Korean kansan hyvinvoinnin, Korean niemimaan rauhanomaisen jälleenyhdistämisen sekä 

kaikkien työtätekevien vapauden puolesta. Toveri Kim Jong Ilin muisto elää Juche-aatteessa ja 

vahvistuu kansojen taistelussa riippumattomuuden puolesta. 

Hyvät Toverit, 

Euroopan tilanne on huolestuttava. Eurooppaa ravistelee luottokriisi, joka on pahin toisen 

maailman sodan jälkeen. Kehitys ei sinänsä ole hämmästyttävä. Kyse on kapitalismin kriisistä, 

jotka ovat välttämätön osa kapitalismin kehitystä. Meidän edistyksellisten ihmisten on kuitenkin 

oltava valppaina. Porvaristo käyttää kriisitilanteita hyväkseen heikentäessään työväestön 

saavuttamia etuja paljon enemmän kuin kriisin hoitamiseksi olisi tarpeen. Kriisit voimistavat 

varallisuuden siirtoa työltä pääomalle eikä porvaristo sen vuoksi pidä kiirettä tilanteen 

korjaamiseksi. 

Samaan aikaan elämme edelleen siirtymäkautta kapitalismista sosialismiin. Vain sosialistinen 

yhteiskunta voi taata riippumattomuuden, taloudellisen tasa-arvon ja yksilön demokraattiset 

oikeudet pitkällä aikavälillä. Siirtyminen sosialismiin edellyttää, ihmiset ovat sisäistäneet 

vallankumouksellisen ideologian toimivat saavuttaakseen tilanteen, jossa kansanjoukot ovat 

kohtalonsa isäntiä.  

Vaikka tilanne onkin työväenluokan kannalta hankala, olemme Euroopassa vielä kaukana 

vallankumouksellisesta tilanteesta, jossa kansanjoukot ryhtyisivät vaatimaan riippumattomuutta ja 

kyseenalaistaisivat hallitsevan luokan markkinoivan totuuden. 

Nostan esiin kaksi tehtävää, joihin meidän on keskityttävä. 

Riippumattomuutta ei voi saavuttaa ilman vallankumouksellista ideologiaa. Näin ollen 

ensimmäisenä on perehtyminen Juche-aatteen viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja soveltamiseen 

Koreassa. Vallankumouksellista ideologiaa ei ole kehitetty 40 vuoteen missään muualla kuin 

Koreassa. Kuluneen 40 vuoden aikana maailma on muuttunut valtavasti. Porvariston filosofit 

yrittävät parhaansa mukaan häivyttää työn ja pääoman ristiriidan väittämällä, että luokat ovat 

hävinneet ja pääosa ihmisistä kuuluu nykyään keskiluokkaan. Näin ei kuitenkaan ole. Työn ja 

pääoman ristiriita on päinvastoin lisääntynyt kuluneen 20 vuoden aikana. Esimerkiksi Suomessa 

rikkain promille ihmisistä tienaa liki 40 % enemmän kuin 10 vuotta sitten. Köyhät ovat köyhtyneet ja 

rikkaat rikastuneet entisestään.  

Toveri Kim Jong Il on kuvannut ansiokkaasti työväenluokan muutosta ja hallitsevan luokan 

propagandaa: 



Työväenluokka on kuitenkin muuttunut, työtä tehdään entistä teknologisemmalta ja 

henkisemmältä pohjalta. Työväenluokka on teollistunut ja työtätekevien tekninen, 

teollinen ja henkinen työ on syrjäyttämässä ruumiillisen työn. Lisäksi kapitalismin 

kehitys lujittaa monopolipääoman ylivaltaa ja vahvistaa taantumuksellista porvarillista 

ideologiaa ja kulttuuria joka vahvasti rajoittaa luokkatietoisuuden heräämistä ja 

työväenluokan yhteenkuuluvuutta.1) 

Porvariston huomannut Juche-aatteen vallankumouksellisen merkityksen luokkatietoisuuden 

herättäjän ja ryhtynyt ennennäkemättömään hyökkäykseen sitä vastaan. Voidaan puhua 

informaatiosodasta, jota länsi käy Korean demokraattista kansantasavaltaa vastaan. Porvarillisen 

ideologit ovat muovanneet aivan oman käsityksensä demokratiasta, joka muuttuu tarkoitusperien 

muuttuessa. Demokratiaa puolustetaan, kunhan se ei heikennä taloutta, vaikuta suurpääoman 

mahdollisuuksiin maksimoida voittonsa tai muulla tavoin heikennä länsimaiden geopoliittisia 

intressejä ympäri maailmaa.  

Porvarillisen median toinen rooli on kansalaisten passivointi mahdollisimman paljon kuluttaviksi 

kansalaisiksi. Median avulla kansalaisten huomio kiinnitetään yhteiskunnallisten epäkohtien sijasta 

täysin epäolennaisiin seikkoihin, passivoidaan ihmisiä, jolloin he eivät jaksa kyseenalaistaa 

kapitalismin lainalaisuuksia. Tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mikä on juche-aatteen 

mukaan ihmisen rooli yhteiskunnassa. 

 

Kuten Toveri Kim Jong Il on sanonut:  

 

Ihmisen riippumattomuus edellyttää, että hän on tietoinen riippumattomuudestaan. 

Tietoisuus riippumattomuudesta tarkoittaa tietoisuutta siitä, että ihminen on 

kohtalonsa herra ja muovaa itse oman kohtalonsa. Tietoisena 

riippumattomuudestaan ihminen voi toimia aktiivisesti kieltäytymällä kaikista kahleista 

ja taistelemalla vallankumouksellisesti riippumattomuuttaan uhkaavaa sortoa 

vastaan. Siksi voidaan sanoa, että tietoisuus riippumattomuudesta on juuri se 

ratkaiseva tekijä, joka määrittää riippumattomuuden. 

 

Tämän tietoisuuden ja riippumattomuuden tiedostamisen porvaristo yrittää länsimaisen median 

avulla estää ja tässä on meidän ydintehtävämme. Meidän on perehdytettävä Euroopan työtätekevä 

väestö tämän päivän vallankumoukselliseen ideologiaan. Tätä työtä teemme kääntämällä Toveri 

Kim Il Sungin ja Toveri Kim Jong Ilin teoksia Suomen kielelle. Tavoitteemme on julkaista joka vuosi 

vähintään yksi toveri Kim Jong Ilin teos Suomen kielellä. Tämä on välttämätöntä 

luokkatietoisuuden lisäämiseksi.  

 

Toinen merkittävä asia on Juche-aatteen soveltaminen 2000-luvun olosuhteisiin Suomessa ja 

Euroopassa. Tätä työtä ei kukaan muu voi tehdä puolestamme. Se meidän on tehtävä itse. 

Vallankumousta ei voi tuoda, vaan sen on lähdettävä oman maan lähtökohdista käsin. Eurooppa ei 

ole sama kuin Aasia tai Korea. Meidän on tunnistettava historialliset lähtökohdat ja omaan 

maamme vahvuudet. Meidän on yhdistettävä nämä omat lähtökohtamme Juche-aatteen 

pääperiaatteisiin ja kuvattava miten vallankumouksellinen ideologia johtaa vallankumoukseen 

Euroopassa. Tässä työssä keskeinen työvälinen on kerran vuodessa julkaisemamme Juche-lehti, 

joka sisältää sekä Juche-aatteen klassikoita että Juche-aatetta Euroopan olosuhteisiin soveltavia 

kirjoituksia. 

 



Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan meidän on mentävä kansanjoukkojen pariin herättämään 

luokkatietoisuutta. Tässä pääasiallinen väylä Suomessa on internet, jossa pidämme yllä 

ajankohtaista tietoa Juche-aatteesta ja sen soveltamisesta. Myös yhteistyö muiden edistyksellisten 

järjestöjen ja puolueiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman kansallista rintamaa 

suurpääomaa vastaan emme voi saavuttaa tuloksia. 

 

Euroopan kriisin voivat ratkaista vain eurooppalaiset. Meidän on hylättävä kapitalismi ja otettava 

ensimmäiset askeleet kohti riippumattomuutta ja sosialismia! Sosialismi ei ole 1900-luvun asia, 

vaan se on entistä ajankohtaisempi 2000-luvulla. 

 

Kirjallisuutta 

 

Kim Jong Il: Songunkeskeinen vallankumouksellinen linja on aikakautemme suuntaus ja 

vallankumouksemme voitokas lippu. s. 5. 

Kim Jong Il: Juche-aatteesta 

 

 

 

 

Juche Idea Is Inherited and Developed by Leader Kim Jong Il  

 

 

 

The Juche idea founded by President Kim Il Sung is recognized as the eternal guiding idea of the 

independent era by Leader Kim Jong Il, the great thinker and theoretician, thus displaying more 

vitality century after century. 

 

Leader Kim Jong Il is a great man with boundless loyalty to late President Kim Il Sung and 

outstanding ideological and theoretical wisdom. 

 

It is a starting point of Leader Kim Jong Ils ideological and theoretical activities and a fundamental 

basis of his thinking to advance the revolution and construction as the idea and will of President 

Kim Il Sung. 

 

Leader Kim Jong Il has ingenious speculation, faculty of inquiry and tireless energy. 

 

Leader Kim Jong Il defined the Juche idea as Kimilsungism and put it on the position of the guiding 

idea of the independent era. 

 

Leader Kim Jong Il regarded it as his noble mission to define the Juche idea scientifically in 

combination of the august name of President Kim Il Sung and conducted energetic ideological and 

theoretical activities. 

 

Leader Kim Jong Il explained scientifically the truthfulness and originality of the Juche idea and, on 

its basis, defined it as an integrated whole of ideology, theory and method of Juche, thus making 

the Juche idea an immortal idea that has eternal vitality along with humankind. 

 



Leader Kim Jong Il develops the Juche idea in name and reality as the guiding idea of humankind 

by giving scientific answers to all theoretical and practical problems arising in the era and the 

development of the revolution. 

 

The Juche philosophy is established as a political philosophy and a revolutionary philosophy by 

Leader Kim Jong Il. 

 

The Juche-based theory on socialism has been developed and completed on a new scientific basis 

by Leader Kim Jong Il. 

 

The Songun idea has been comprehensively deepened and developed by Leader Kim Jong Il with 

the Juche idea as a root. 

 

Leader Kim Jong Il published many immortal classic works such as On the Juche Idea, Juche 

Philosophy is Original Revolutionary Philosophy, Socialism Is Science, and &&&&&. to develop 

and enrich the Juche idea further with new principles and contents. 

 

Today Finland actively studies the contents of the Juche idea that is inherited and developed by 

Leader Kim Jong Il 

 

Many Juche idea study organizations are formed, important works of Leader Kim Jong Il printed 

and published and meetings introducing the Juche idea and the DPRKs reality in which it is applied 

are held in various forms and methods. 

 

 

 

Toteuttaaksemme sosialismin meidän on valmisteltava sellaiset vallankumoukselliset voimat, jotka 

kykenevät tästä suoriutumaan, sekä kehiteltävä oikea taistelumenetelmä. Ellei 

vallankumouksellisia voimia ja taistelumenetelmää pystytä valmistamaan, sosialismiin pyrkivien 

kansanjoukkojen pyrkimys riippumattomuuteen jää silkaksi toiveajatteluksi. 

 

Käsitteessä “kansanjoukot” heijastuu sosiaalinen ja luokkasuhde, mutta yksinomaan luokkakäsite 

se ei ole. Kansanjoukot koostuvat luonnollisesti eri luokista ja kerrostumista. Jotta saadaan selville, 

onko ihminen kansanjoukkojen jäsen vai ei, on tarkasteltava hänen sosiaalista ja luokka-

asemaansa, mutta sitä ei pidä pitää absoluuttina. Ihmisen sosiaalinen ja luokka-asema ei ole ainoa 

hänen aatteisiinsa ja käyttäytymiseensä vaikuttava tekijä. Jos ihminen joutuu alttiiksi 

vallankumoukselliselle vaikutukselle ja omaksuu edistyksellisiä aatteita, hän voi palvella 

kansanjoukkoja sosiaalisesta ja luokka-asemastaan huolimatta. Peruskriteerin, joka ratkaisee onko 

joku henkilö kansanjoukkojen jäsen vai ei, muodostavatkin henkilön aatteet, eivät hänen 

sosiaalinen tai luokkataustansa. Se ideologinen perusta, jonka pohjalle kaikkia elämänaloja 

edustavat ihmiset kootaan kansanjoukoiksi, ei ole yksinomaan sosialismin ja kommunismin aate. 

Jokainen maataan, kansaansa ja kansakuntaansa rakastava ihminen voi palvella kansaa ja olla 

niin muodoin kelvollinen kansanjoukkojen jäseneksi. 

 

 


