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Julkaistu suomeksi teoksessa: 

 Kim Il Sung: Vastauksia ulkomaisten lehtimiesten kysymyksiin. Tampere 1974. 

 



Kysymys: Korean rauhanomaisen jälleenyhdistämisen kysymystä ei vielä ole ratkaistu. Mihin toimenpitei-

siin olisi ensin ryhdyttävä tämän ongelman, joka on tärkeä kansainvälisen jännityksen lieventymisen kannal-

ta, ratkaisemiseksi? 

Vastaus: Korean jälleenyhdistämistä ei vielä ole saavutettu ja Koreassa vallitsee edelleen jännitystila. Pe-

rimmäinen syy tähän on, että amerikkalaiset joukot miehittävät edelleen Etelä-Koreaa. Amerikkalaiset joukot 

estävät Korean jälleenyhdistymistä. Aseleposopimuksen vastaisesti amerikkalaiset lisäävät aseistustaan tuo-

malla Etelä-Koreaan ydinaseita, ohjuksia ja muita erilaisia uudentyyppisiä aseita. Ja yllyttämällä Syngman 

Rheen klikkiä puhumaan kovaäänisesti "marssista pohjoiseen" he luovat jatkuvasti jännitystä. Jo nämä to-

siseikat osoittavat, että niin kauan kuin amerikkalaiset joukot jatkavat läsnäoloaan Etelä-Koreassa, ei rau-

hanomaista jälleenyhdistymistä voida saavuttaa eikä kestävää rauhaa turvata Koreassa.  

Korean jälleenyhdistäminen on Korean kansan oma asia, ja se on ratkaistava Korean kansan omin voimin 

ilman ulkomaista sekaantumista. Nyt kun kiinalaiset vapaaehtoisjoukot ovat vetäytyneet Koreasta, ei ame-

rikkalaisilla joukoilla ole pienintäkään syytä jatkaa läsnäoloaan Etelä-Koreassa. Niiden on lähdettävä Etelä-

Koreasta välittömästi. Tämä on Korean rauhanomaisen jälleenyhdistymisen saavuttamisen ja jännityksen 

lieventymisen ennakkoehto. 

Kysymys: Jotkut ovat esittäneet Korean sotilaallisen aselepokomission lakkauttamista. Mikä on teidän käsi-

tyksenne tämän komission merkityksestä ja työstä? 

Vastaus: Korean aseleposopimus määrää, että kaikki ulkomaiset joukot on vedettävä pois Koreasta ja että 

aselepo on muutettava kestäväksi rauhaksi. Kiinalaiset vapaaehtoiset ovat jo vetäytyneet Koreasta. Amerik-

kalaisten joukkojen on poistuttava Etelä-Koreasta, jotta Korean aselepo voi muuttua kestäväksi rauhaksi ja 

että Korean kysymyksen ratkaiseminen voidaan jättää Korean kansalle itselleen. Amerikkalaiset kuitenkin 

kieltäytyvät poistumasta Etelä-Koreasta polkien törkeästi aseleposopimusta. 

Sotilaallisen aselepokomission on jatkettava toimintaansa, kunnes kaikki amerikkalaiset joukot vetäytyvät 

Etelä-Koreasta. 

Välttämätöntä on myös puolueettomien kansakuntien valvontakomission toiminta, jonka tehtävänä on valvoa 

aseleposopimuksen tarkkaa noudattamista. 

Amerikkalainen osapuoli estää kaikin tavoin puolueettomien kansakuntien valvontakomission, jolla on 

myönteinen osuus aseleposopimuksen säilyttämisessä, toimintaa. Amerikkalaisen osapuolen on luovuttava 

tästä asenteesta; sen velvollisuus on antaa asianmukaista apua puolueettomien kansakuntien valvontakomis-

siolle. 

Kysymys: Kuinka monien maiden kanssa KDKT:lla on diplomaattiset suhteet? Jos Suomen Tasavalta haluaa 

solmia diplomaattiset suhteet maanne kanssa, mikä tulisi teidän asenteenne olemaan tässä asiassa? 

Vastaus: KDKT on solminut diplomaattiset suhteet yhdentoista sosialistisen maan kanssa, Neuvostoliitto ja 

Kiinan Kansantasavalta mukaan lukien, ja edistää niiden kanssa ystävällisiä yhteistoimintasuhteita. 

KDKT:lla on lisäksi taloudellisia ja kulttuurisuhteita useiden aasialaisten ja afrikkalaisten kansakuntien 

kanssa. KDKT, joka syntymästään saakka on harjoittanut rauhantahtoista ulkopolitiikkaa, yrittää edistää 

ystävällisiä suhteita kaikkien maiden kanssa yhteiskuntajärjestelmistä riippumatta rauhanomaisen rinnak-

kainelon periaatteiden mukaisesti. Me olemme valmiit solmimaan hyvän naapuruuden suhteet kaikkien mai-

den kanssa, jotka haluavat luoda ystävälliset suhteet meidän maamme kanssa. 


