
Songun-politiikka on uuden aikakauden taktiikkaa (2009) 

Vuonna 2002 Yhdysvaltojen tuolloinen Presidentti George W. Bush julisti Korean demokraattisen kansantasavallan 

osaksi nk. pahan akselia. Tuon kuuluisan puheen jälkeen KDKT on joutunut entistä ankaramman painostuksen 

kohteeksi ja tämä on vahingoittanut eritoten Koreoiden jälleenyhdistämis-prosessia. Huolimatta USA:n ja sen 

liittolaisten toimista, KDKT on kyennyt selviämään ja vietti viime vuonna itsenäistymisensä 60. juhlapäivää. Tämän 

imperialismin puristuksessa selviämisen syyksi Korealaiset ovat nähneet pääsihteeri Kim Jong Ilin kehittämän Songun-

politiikan, jonka tarkoitus on turvata Korean vallankumous.  

  

Virheellisesti analyytikot ja useat tahot ovat nähneet Songun-politiikan uudenlaiseksi poliittiseksi filosofiaksi. 

Lukuisissa arvioissa KDKT:n on todellisuudessa nähty luopuneen Juche-aatteesta ja siirtyneen kohti sotilasvaltiota, 

jonka hengissä pysymisen ainut tae on aseellinen pelote ”vapaata maailmaa vastaan”. Tätä käsitystä on vahvistanut 

etenkin KDKT:n julistautuminen ydinasevaltioksi lokakuussa 2006. Nämä etenkin kansainvälisessä mediassa esitetyt 

arviot Korean Songun-politiikan luonteesta eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta ja perustuvat karkeasti tehtyihin 

yleistyksiin KDKT:n poliittisesta taktiikasta suhteessa sen omaan vallan-kumoukseen, Koreoiden jälleenyhdistämiseen 

ja imperialismin-vastaiseen taisteluun.  

  

Songun-politiikan ymmärtäminen jonkinlaiseksi poliittiseksi filosofiaksi vääristää pahasti KDKT:n vallankumouksen ja 

yhteiskunnan luonnetta. Songun-politiikka ei ole filosofia, vaan uuden aikakauden haasteisiin vastaava poliittinen 

taktiikka, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti turvata sosialistisen rakennustyön jatkuminen Korean demokraattisessa 

kansantasavallassa. Tämä taktiikka on seurausta niistä koettelemuksista, joiden kohteeksi KDKT joutui 1990-luvulla. 

Yhdysvaltojen ja sen kumppaneiden pyrkimys kaataa maan sosialistinen järjestelmä pakotti KDKT:n nostamaan Korean 

kansanarmeijan sosialistisen rakenustyön keskiöön ja sitä kautta puolustamaan sen riippumattomuutta vahvalla 

sotilaallisella voimalla. Songunpolitiikan ansiosta KDKT:sta on tullut vahva sosialismin linnake, joka kykenee jatkamaan 

rakennustyötä tietoisena omasta puolustuskyvystään.  

 

Songun-taktiikka heijastaa presidentti Kim Il Sungin luoman Juche-aatteen filosofista perustaa ja on sen työkalu. 

Juche-aatteen lähtökohtana ovat kansanjoukot, jotka ovat vallankumouksen ja rakennustyön liikkeellepaneva voima ja 

jotka voivat riippumattomasti muovata omaa kohtaloaan. Tämän takeena on ideologisesti vahva aate ja kyky turvata 

sosialismin rakentaminen vallankumouksellisella aseellisella voimalla. Tämän päivän Songun-taktiikka on ilmentymä 

tästä periaatteesta ja on osoittanut tämän historiallisen tosiasian vallankumouksellisesta aseellisesta voimasta todeksi 

KDKT:ssa.  

 

Songun-politiikka vastaa myös Juche-aatteen näkemystä vallankumouksen liikkeellepanevien voimien jatkuvasta 

vahvistamisesta; Juche-aate on valaissut vallankumouksen ja rakennustyön kokonaisvaltaista linjaa - sosialismin asia 

voidaan saavuttaa menestyksekkäästi vain voimistamalla vallankumouksen liikkeellepanevaa voimaa ja lujittamalla 

sen roolia.  

 

Songun-politiikka ei ole pelkästään tämän päivän haasteita vastaavaa taktiikkaa, vaan osa sitä Juche-aatteen 

perusnäkemystä, jonka mukaan itseluottamus kansallisessa puolustuksessa on osa vallankumouksen eteenpäinmenoa. 

Luottamalla itseensä vallankumous ja rakennustyö voidaan toteuttaa ilman, että sen tarvitsisi antaa periksi 

vihamielisten voimien uhatessa sitä. Tätä periaatetta KDKT ja Korean työväenpuolue ovat pitäneet yhtenä 

tärkeimmistä aivan maan 1945 tapahtuneesta vapautuksesta lähtien. 2000-luvun kiristyneessä kansainvälisessä 

ilmapiirissä se on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi periaatteeksi. 

 

Songun-politiikka on tänään tärkein työkalu Korean vallan-kumouksessa ja sosialistisessa rakennustyössä. Ilman sitä se 

ei kykenisi jatkamaan niitä eikä se myöskään pystyisi edesauttamaan kummankin Korean yhteistä tahtoa niemimaan 

riippumattomasta ja rauhanomaisesta jälleenyhdistämisesta. Korean niemimaa sijaitsee geopoliitisten ristiriitojen 

kulminaatiopisteessä ja se tulee jatkossakin olemaan imperialististen voimien jatkuvan häirinnän kohteena. Songun-



politiikasta on tarkoituksen-sakin mukaisesti tullut suojakilpi, joka eliminoi kaikki yritykset vaikuttaa KDKT:n 

kehitykseen ja niemimaan yhdistymiseen. Tämä taktiikka on saanut suurta huomiota myös muualla maailmassa ja sen 

on katsottu soveltuvan kaikkialle sinne, missä imperialistiset voimat koettavat lannistaa kansalaisten toiveet 

itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta.  

 

Songun-politiikasta tahdotaan tietoisesti antaa militaristinen ja ahdasmielinen kuva. Siksi sitä yritetään mahduttaa 

poliittisen filosofian muottiin, vaikka mitkään tosiseikat siihen eivät viittaakaan. Korean demokraattisessa kansan-

tasavallassa armeija ja kansalaiset ovat ideologisesti valveutuneita ja puolustavat vallankumousta ja rakennustyötä 

Juche-filosofian mukaisesti ja Songun-taktiikkaa hyväksi käyttäen. Selvemmin sanoen: aseellinen voima on 

vallankumousta varten eikä toisinpäin. 


