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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvää puolta koronasta on vaikea löytää, mutta 

etäkokoukset internetin välityksellä ovat digiharppa-
us, johon emme olisi näin pian muutoin pystyneet.

Koko maailma on yhdessä koronaa vastaan. Ih-
miskunnalla on yhteinen vihollinen voitettavanaan. 
Ison talon Antti pohjanmaalta totesi perimätiedon 
mukaan, että kukaan ei oo mitään ”koronan eres” 
(kirjoittajan lisäys).

Toivotan teille kaikille koronavapaata vuoden jatkoa.

Pekka Kotkasaari
puheenjohtaja

Ystävyystoiminnassa olemme joutuneet sopeutu-
maan korona-aikaan. Ystävyysseuratoiminta on eri-
laisten ihmisten ja heidän moninaisten kiinnostuksi-
en kohtaaminen ystävämaan ihmisten ja kulttuurin 
kanssa.

Matkustusrajoitukset ovat pysäyttäneet meidän 
hyvin kehittyneen ystävyysmatkojen toteutuksen 
tänä vuonna. Epävarmuus pandemian vaikutukses-
ta ensi vuoden suunnitelmiin pysäyttää aikataulujen 
laatimisen.

Meidän 50-vuotisjuhlamme, joihin oli jo esiintyjien 
soittimetkin viritelty, juhlapuheet valmiina, ruokalis-
tat tehtynä ja maskit laatikossa, jouduttiin siirtämään 
ensi vuoteen.

Kaikki ystävyysseurat kärsivät samoista ongelmis-
ta. Ihmiset, jotka haluavat rakentaa siltoja kansojen 
kesken, ovat ahdingossa. Ystävyysseuratoiminnas-
sa on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet kaukomailla 
asuvista mutta myös oman seuran ihmisistä. Kans-
sakäyminen on vaikeutunut.

Kannen kuva:
Propaganda-postikortti (Suomi-Korea-seura)
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Koronavirus ja Korean 
demokraattinen kansantasavalta

KDKT:n viranomaiset ovat use-
aan otteeseen ilmoittaneet, 
että maassa ei ole koronavi-
ruksen aiheuttamaa COVID-19 
tautia. Maailman terveysjärjes-
tön (WHO) asiantuntijat pitävät 
KDKT:n torjuntatoimia onnistu-
neina. Jos yksittäisiä tapauksia 
on ilmennyt, tauti ei ainakaan 
ole päässyt leviämään laajalti.

KDKT:lla on pitkät maarajat 
Kiinan ja Etelä-Korean kanssa, 
jotka olivat kaksi varhaisen tau-
dinpurkauksen maata. Kiinalais-
ten kanssa korealaisilla on paljon 
kanssakäymistä kaupankäynnis-
sä, ja myös valtaosa KDKT:aan 
matkustavista turisteista tulee 
Kiinasta. Kiinan ja KDKT:n raja 
ei myöskään ole yhtä tarkkaan 
vartioitu kuin KDKT:n ja Etelä-
Korean välinen raja, joten myös 
epävirallista liikkumista Kiinan ja 
KDKT:n rajan yli tapahtuu. Tosin 
KDKT:aan rajoittuvat kiinalaiset 
maakunnat (Liaoning ja Jilin) ei-
vät olleet pahimman taudinpurka-
uksen alueita.

Historiallisesti KDKT on rajoit-
tanut matkustamista ulkomaisten 
epidemioiden aikana (kuten SARS 
vuonna 2003 ja Ebola 2014). 
KDKT:n yhteiskunnan vahvuus on 
asiantuntijoiden mukaan tautien 
torjuntatoimien täytäntöönpanon 
tehokkuudessa. KDKT:ssa on 
myös paljon lääkäreitä asukasta 
kohden suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen, mikä takaa korkean 
julkisen hygienian tason.

Koronavirustorjunnan 
kronologia:

Tammi – helmikuu 2020

KDKT oli yksi ensimmäisistä 
maista, joka sulki rajat COVID-
19:n vuoksi. Se kielsi ulkomaisten 
turistien maahantulon 23. tammi-
kuuta alkaen. Kaikki lennot maa-
han ja sieltä pois pysäytettiin. 

Viranomaiset alkoivat myös 

asettaa epäiltyjä tapauksia, joil-
la on flunssaoireita, karanteeniin 
kahden viikon ajaksi Sinuijuun 
(Kiinan rajalle). KDKT:n uutistoi-
misto KCNA ilmoitti 30. tammi-
kuuta ”valtion hätätilanteesta” 
ja ilmoitti epidemian vastaisten 
keskusten perustamisesta ympäri 
maata. Vaikka monet raja-asemat 
olivat kiinni, Dandongin ja Sinui-
jun välinen silta pysyi auki ja antoi 
mahdollisuuden toimittaa tarvik-
keita KDKT:aan. KDKT:n hallitus 
ilmoitti helmikuun lopulla pitävän-
sä rajan kiinni, kunnes parannus-
keino löydettäisiin.

Uutistoimisto KCNA ilmoitti 2. 
helmikuuta, että kaikki ihmiset, 
jotka olivat tulleet maahan 13. 
tammikuuta jälkeen, asetetaan 
”lääkärin valvontaan”. 

KDKT:n hallitus toteutti helmi-
kuun alussa uusia toimenpiteitä 
koronaviruksen leviämisen es-
tämiseksi. Rodong Sinmun -sa-
nomalehti kertoi, että Nampon 
sataman tullivirkailijat suoritta-
vat desinfiointitoimia ja asetta-
vat tuontitavaroita karanteeniin. 
Kaikki kansainväliset lennot ja 
rautatieliikenne keskeytettiin hel-
mikuun alussa, ja meri- ja maan-
tieyhteydet suljettiin pääosin seu-
raavien viikkojen aikana. 

Helmikuussa maskien käyttö tuli 
pakolliseksi. Ravintolat, hiihtokes-

kukset ja kylpylät suljettiin. Soti-
lasparaatit, maratonit ja muut jul-
kiset tapahtumat peruttiin. Koulut 
suljettiin koko maassa 20. helmi-
kuuta alkaen. Pjongjangin yliopis-
ton opiskelijat muualta maasta 
eristettiin asuntoloihinsa.

Etelä-Korea väitti helmikuus-
sa, että epidemia on levinnyt 
KDKT:aan. WHO kielsi tällaisten 
väitteiden paikkansapitävyyden. 
Rodong Sinmun lainasi 18. helmi-
kuuta kansanterveysviranomaista 
ja toisti, ettei ”koronavirusta ole 
toistaiseksi vahvistettu”. 

Maaliskuu 2020

Muista maista palaaville KDKT:n 
kansalaisille tehtiin 40 päivän 
eristysjakso, johon lisättiin 30 päi-
vän ”lääketieteellinen tarkkailu-
aika”. KDKT:n tiedotusvälineiden 
mukaan lähes 7000 pohjoiskore-
alaista oli näiden sääntöjen alai-
suudessa 1. maaliskuuta. KDKT:n 
tiedotusvälineet ilmoittivat 14. 
maaliskuuta, ettei sen alueella ole 
vielä vahvistettuja tapauksia. 

Kim Jong Un määräsi uusien 
sairaaloiden rakentamisen aloit-
tamisen maahan 18. maaliskuuta. 
Kim kertoi Rodong Sinmun -sa-
nomalehdessä, että uusien sai-
raaloiden rakentaminen tapahtui 
maan terveydenhuoltojärjestel-

Korona-komentokeskus.
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män yleisen parantamisen vuoksi. 
KDKT:n tiedotusvälineet ilmoitti-

vat 20. maaliskuuta, että kolmen 
ulkomaalaisen lisäksi yli 2 590 ih-
mistä oli vapautettu karanteenis-
ta Pohjois-Phyonganin ja Etelä-
Phyonganin maakunnissa. 

Ulkomailta apua, mutta apu 
kangertelee pakotteiden vuoksi

Venäjän hallitus toimitti testi-
pakkauksia, ja WHO ilmoitti suun-
nitelmistaan lähettää tarvikkeita 
KDKT:aan huolimatta vahvistet-
tujen tapausten puuttumisesta. 
Kansainvälinen Punaisen ristin ja 
Punaisen puolikuun yhdistysten 
liitto, Yhdysvaltain ulkoministeriö, 
ja Etelä-Korean hallitus ilmoittivat 
myös halukkuudestaan auttaa.  
Yhdysvaltain hallitus teki yhdessä 
YK:n kanssa pakotteisiin poikke-
uksia, vaikkakin riittämättömiä. 
Lääkärit ilman rajoja -järjestö sa-
noi maaliskuun lopulla, että diag-
nostiikkalaitteiden ja henkilökoh-
taisten suojavarusteiden lähetys 
oli jumissa Kiinan rajalla. 

Rajan sulkemisen jälkeen maa-
liskuussa KDKT:n virallinen vienti 
Kiinaan oli arvoltaan 96 % vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. 

KDKT:n hallituksen mukaan  
10 000 ihmistä oli asetettu ka-
ranteeniin maaliskuun loppuun 
mennessä. Diplomaatit ja muut 
ulkomaalaiset evakuoitiin Vladi-
vostokiin maaliskuussa. 

Maaliskuun puolivälissä Kim 

Jong Un lähetti Etelä-Korean pre-
sidentille Moon Jae Inille kirjeen 
tukeakseen Etelä-Koreaa CO-
VID-19 torjunnassa. Yhdysvaltain 
presidentti Donald Trump kirjoitti 
kirjeen Kim Jong Unille ilmaisten 
halukkuutensa työskennellä hä-
nen kanssaan COVID-19 torjun-
nassa. 

Asia Times ilmoitti 31. maalis-
kuuta, että Pohjois-Korean pan-
demian vastaiset toimet näyttivät 
suurelta osin onnistuneilta.

Huhti – kesäkuu 2020

KDKT:n kansanterveysviran-
omainen Pak Myong Su totesi 
1. huhtikuuta, että KDKT:ssa ei 
ollut virustapauksia ja että jos 
tauti leviää KDKT:ssa, ”vakavaa 
katastrofia ei voida välttää”. Ed-
win Salvador, WHO: n edustaja 
KDKT:ssa, ilmoitti, että 2. huhti-
kuuta mennessä 709 ihmistä oli 
testattu ilman vahvistettuja tapa-
uksia ja 509 henkilöä oli karan-
teenissa.

Huhtikuun 11. päivä Kim Jong 
Un johti Korean työväenpuolueen 
poliittisen toimikunnan kokousta, 
jossa hyväksyttiin päätöslausel-
ma ”Kansallisten toimenpiteiden 
toteuttamisesta perusteellisem-
min kansalaisten hengen ja tur-
vallisuuden suojelemiseksi maa-
ilmanlaajuiselta epidemialta”. 
Päätöslauselmassa kehotettiin 
toteuttamaan tiukat kansalliset 
vastatoimet viruksen leviämisen 

estämiseksi.
Huhtikuun puolivälissä Pjong-

jangiin matkustavien ulkomaa-
laisten rajoituksia lievennettiin, 
Nampon satama avattiin uudel-
leen konttialuksille ja Korkeim-
man kansankokouksen istunto 
pidettiin ilman kasvomaskeja. Yh-
dysvaltalainen analyysisivusto 38 
North ilmoitti 23. huhtikuuta, että 
Pohjois-Korean varhainen ja laa-
ja vastaustoiminta näytti onnistu-
neen viruksen hillitsemisessä. 

Kansanterveysministeriön päivi-
tys WHO:lle vahvisti 19. kesäkuu-
ta, että kaikki maan oppilaitokset 
ovat nyt auki. 

Heinä – elokuu 2020

WHO:n edustaja KDKT:ssa il-
moitti 1. heinäkuuta, että julkisten 
kokoontumisten kielto on edel-
leen voimassa ja että ihmisten on 
käytettävä maskia julkisilla pai-
koilla. WHO:n mukaan maassa 
oli testattu 922 ihmistä ja kaikkien 
testitulos oli negatiivinen. 

Covid-19 tapaus Kaesongissa

Kim Jong Un osallistui 25. hei-
näkuuta pidettyyn hätäkokouk-
seen sen jälkeen, kun epäilty CO-
VID-19-tapaus löytyi Kaesongin 
kaupungissa. Kim julisti hätätilan 
ja asetti kaupungin eristykseen. 
Epäillyn tapauksen ilmoitettiin ole-
van henkilö, joka oli loikannut Ete-
lä-Koreaan kolme vuotta aiemmin 
ja joka palasi nyt KDKT:aan. 

Kim Jong Un kumosi Kaesongin 
ja sen lähialueiden kolmen viikon 
eristyksen 14. elokuuta ”tieteelli-
sen tarkastuksen” jälkeen.

Syys-lokakuu 2020

Korean työväenpuolueen juhlal-
lisuudet ml. sotilasparaati pidettiin 
10. lokakuuta. Juhlallisuuksissa ei 
käytetty yleisesti kasvomaskeja. 
Tämän perusteella voidaan pää-
tellä, että KDKT:n COVID-19 tilan-
ne on hyvin hallinnassa eikä se 
ole levinnyt epidemiaksi asti.

Korona laivan komentosillan desinfiointi Nampossa.
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Syksyn 2020 taifuunit Koreassa

Korean demokraattiseen kan-
santasavaltaan iski tällä kau-
della kolme taifuunia, jotka 
aiheuttivat merkittävää tuhoa. 
Nämä taifuunit olivat nimeltään 
Bavi, Maysak ja Haishen.

Taifuuneiksi kutsutaan Tyynen 
valtameren länsiosissa ja Kiinan 
merellä liikkuvia trooppisia hirmu-
myrskyjä, jotka kulkevat toisinaan 
Japaniin ja Korean niemimaalle 
asti. Taifuunien kasvualustana toi-
mii maapallon laajin lämpimän ve-
den alue, joka mahdollistaa taifuu-
nien ympärivuotisen kehityksen. 
 Trooppiset hirmumyrskyt muo-
dostuvat trooppisesta matalapai-
neesta, kun meriveden pintaläm-
pötila on vähintään 26–27 °C. 
Niitä esiintyy päiväntasaajan mo-
lemmin puolin leveysasteilla 6–10 
ja niiden elinkaari ulottuu leveys-
asteiden 5–30 väliin.

Trooppiset myrskyt elävät kes-
kimäärin kuusi vuorokautta, mutta 
etenkin taifuunit kestävät joskus 
jopa viikkoja.

Läntisen Tyynen valtameren tai-
fuunit ovat keskimäärin voimak-
kaampia, suurempia kooltaan ja 
elävät pidempään kuin Atlantin 
hurrikaanit tai Australian troop-
piset syklonit. Tämä johtuu siitä, 
että läntisen Tyynen valtameren 
alue muodostaa suurimman läm-
pimän meriveden alueen koko 
maapallolla, jolloin myrskyt voivat 
paremmin kehittyä voimakkaiksi. 

Taifuuneja esiintyy Korean niemi-
maalla vuosittain elo-syyskuussa. 

Taifuuni Hagupit

Elokuun alussa Korean nie-
mimaalle iski taifuuni Hagupit. 
Sen aiheuttamien tuhojen takia 
KDKT:ssa tuhoutui 39 296 heh-
taaria viljelykasveja erityisesti 
Kangwon sekä Pohjois- ja Etelä-
Hwanghae maakunnissa ja Ka-
esongin alueella. Ainakin 16 680 
asuintaloa ja yli 630 julkista ra-
kennusta tuhoutui. Paljon teitä, 
siltoja ja rautatietä sortui, samoin 
yhden voimalaitoksen pato. 

Korean työväenpuolueen seitse-
männen keskuskomitean poliitti-
sen toimikunnan 16. kokouksessa 
13. elokuuta sovittiin korjaavista 
toimenpiteistä. Puheenjohtaja 
Kim Jong Un totesi, että ”puo-
lueemme on vastuussa tulvasta 

kärsineiden ihmisten elämästä, ja 
meidän on mentävä lähemmäk-
si heitä jakamaan tuskaa heidän 
kanssaan ja lievittämään heidän 
kärsimyksiään”.Kokouksessa 
todettiin, että jälleenrakentami-
nen on tehtävä niin, että otetaan 
huomioon jatkossa mahdollisesti 
useammin esiintyvät vastaavat ti-
lanteet. Talojen on kestettävä tai-
fuunit aiempaa paremmin.

Taifuuni Maysak

Taifuuni Maysak iski KDKT:aan 
3. syyskuuta. Tämän seuraukse-
na 2 000 asuntoa ja kymmenittäin 
julkisia rakennuksia tuhoutui. Yli 
60 km teitä huuhtoutui pois, 59 sil-
taa romahti, 3,5 km rautatiepenk-
kaa huuhtoutui veden mukana ja 
1,1 km rautatietä tuhoutui Kom-
dokin alueella Etelä-Hamgyongin 
maakunnassa.

Tuhojen seurauksena puheen-
johtaja Kim Jong Un vaati, että ta-
lonsa menettäneillä kansalaisilla 
on oltava uudet asunnon 10.10. 
mennessä, jolloin vietetään Ko-
rean työväenpuolueen 75-vuotis-
juhlaa.

Jälleenrakennukseen mobili-
soitiin 300 000 sotilasta ja puolu-
een jäsentä. Lokakuun puoliväliin 
mennessä merkittävä osa asun-
noista saatiinkin rakennettua uu-
destaan.

Sotilaat lähdössä korjaamaan taifuunin aiheuttamia vahinkoja.

Uudelleen rakennettu taifuunin tuhoama Kangbuk-rin kylä
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Saman vuoden toukokuussa 
perustettiin isänmaan vapautus-
järjestö (ARF), josta tuli ensim-
mäinen japanilaisvastainen jouk-
kojärjestö. Tämä joukkojärjestö 
vahvisti myös puolueen toimin-
taa ja kannatusta. Taistelu jatkui 
ja vastarinta voimistui, mikä johti 
maan vapauttamiseen yhdessä 
neuvostojoukkojen kanssa 1945. 

Pohjois-Korean kommunisti-
nen puolueen ja Pohjois- 
Korean työväenpuolueen 

perustaminen (elokuu 1945 - 
helmikuu 1948) 

Japanin miehitysvalta päättyi 
15.8.1945. Korean niemimaalla 
oli ulkomaisia joukkoja niin poh-
joisessa kuin etelässäkin. Raja 
kulki 38. leveyspiirillä. Kim Il Sung 
näki tärkeäksi perustaa kommu-
nistisen puolueen mahdollisim-
man nopeasti vastaamaan uuden 
yhteiskunnan rakentamisen haas-
teisiin. 

Pohjois-Korean kommunisti-
sen puolueen perustava kokous 
pidettiinkin Pjongjangissa 10.-
13.10.1945. Ensimmäisinä teh-
tävinä ryhdyttiin suorittamaan 
maatalousuudistusta ja muita de-
mokraattisia uudistuksia. Perus-
tettiin kansan hallitus.

Pohjois-Korean kommunistinen 
puolue muodosti yhdessä Korean 
uuden demokraattisen puolueen 

kanssa Pohjois-Korean työväen-
puolueen elokuussa 1946. Korean 
työväenluokka oli verrattain vähä-
lukuinen, joten oli tärkeää mobili-
soida työläisten lisäksi yhteistyö-
hön talonpojat, intellektuaalit ja 
kansalliset kapitalistit. Maareformi 
oli tässä avainasemassa, sillä se 
sai aikaan talonpoikain vankku-
mattoman tuen uuden yhteiskun-
nan rakentamiselle.

Pohjois-Korean työväen- 
puolueen II kongressi (maalis-

kuu 1948 - maaliskuu 1956)

Pohjois-Korean työväenpuolu-
een II edustajakokous pidettiin 
maaliskuussa 1948. Se asetti ta-
voitteeksi maan rauhanomaisen 
jälleenyhdistämisen ja demokra-
tian vahvistamisen pohjoisessa. 
Nähtiin tärkeäksi panostaa ideo-
logiseen työhön kansan keskuu-
dessa. Pohjois-Korean työväen-
puolue muutti nimensä Korean 
työväenpuolueeksi vuonna 1949. 

Amerikkalaiset hyökkäsivät 
pohjoiseen 25.6.1950. Kolme 
vuotta kestänyt Korean sota al-
koi. Kansan hyvinvointiin pyrittiin 
panostamaan mahdollisuuksien 
mukaan sodasta huolimatta. Mak-
sutonta terveydenhuoltoa vahvis-
tettiin ja lasten koulunkäynti jatkui 
sodasta huolimatta. 

Sodan jälkeen alkoi voimakas 
jälleenrakennus Korean työväen-

Korean työväenpuolue vietti 
75-vuotisjuhlaansa 10. loka-
kuuta tänä vuonna. Puolue pe-
rustettiin vuonna 1945, mutta 
sen juuret ulottuvat 15 vuotta 
kauemmaksi, aina vuonna 1930 
pidettyyn Kalunin konferens-
siin saakka.

Alas imperialismi unioni 
(lokakuu 1926 - elokuu 1945)
 

Korean niemimaa oli Japanin 
miehittämä vuodesta 1905 alka-
en. Brutaali miehitys johti vasta-
rinnan nousuun, joka oli aluksi 
satunnaista. Kim Il Sung ryhtyi 
organisoimaan systemaattisem-
paa vastarintaa ja perusti Alas im-
perialismi unionin, joka piti ensim-
mäisen kokouksensa 17.10.1926 
Huadianissa, Kiinassa. Unionin 
tavoiteohjemaan kirjattiin japani-
laisvastainen taistelu sekä itse-
näinen ja riippumaton Korea. 

Ensimmäinen puolueorgani-
saatio perustettiin Jingmyonin 
koulussa Kalunissa, Kiinassa 
3.7.1930. Tätä ns. Kalunin kon-
ferenssia pidetään Korean työvä-
enpuolueen alkuna. Nanhutoun 
tapaamisessa helmi-maaliskuun 
vaihteessa 1936 sovittiin järjestön 
merkittävästä laajentumisesta, 
perustettiin Mantšurian osasto, 
muita osastoja pohjoisille alueille 
ja myös osastoja maan eteläisem-
piin osiin. 

Korean työväenpuolue 75 vuotta

Vasemmalla: Terveydenhuoltoa Korean sodan aikana. Oikealla: Korean sodan jälkeen.
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puolueen johdolla. Maa oli rauni-
oina, ja jälleenrakennus jouduttiin 
aloittamaan tyhjästä.

Vuonna 1955 pidettiin puolueen 
ideologisten virkailijoiden I kon-
ferenssi. Pääpaino pantiin dog-
matismin vastaiseen taisteluun ja 
juche-aatteen vakiinnuttamiseen. 
Juche-aatteen kolme peruspe-
riaatetta ovat riippumattomuus 
politiikassa, omavaraisuus talou-
dessa ja itseluottamus puolustuk-
sessa. 

Korean työväenpuolueen III 
kongressi (huhtikuu 1951 -  

elokuu 1961)

Kolmannessa edustajakokouk-
sessa sovittiin voimakkaasta 
panostuksesta maan teollistami-
seen. Siellä vahvistettiin myös 
KDKT:n ulkopolitiikan suuntavii-
vat. Tavoitteena oli edistää yhden 
Korean mallia mm. suhteessa 
YK:iin ja muihin kansainvälisiin 
järjestöihin. 

Kolmannessa edustajakokouk-
sessa vahvistettiin viisivuotis-
suunnitelma vuosille 1957-1961, 
päätettiin edistää kansakunnan 
jälleenyhdistämistä, puolueen 
ideologista yhtenäisyyttä sekä 
voimallista sosialismin rakennus-
työtä. 

Tuolle ajanjaksolle sijoittuvat 
Chollima-liikkeen synty teollisuu-

dessa sekä Chongsan ri -hengen 
ja -metodin synty maataloudessa. 
Molemmat olivat joukkoliikkeitä, 
joissa pyrittiin voimalliseen sosi-
alismin rakentamiseen ylittämällä 
merkittävästi viisivuotissuunnitel-
man asettamat tavoitteet. Teolli-
suus ja maatalous kääntyivätkin 
näiden liikkeiden vuoksi kasvuun.

Korean työväenpuolueen  
IV kongressi (syyskuu 1961 - 

lokakuu 1970)

Korean työväenpuolueen nel-
jännessä edustajakokouksessa 
asetettiin tavoitteeksi sosialistisen 
teollistamisen toteuttaminen, ja 
kokouksessa hyväksyttiin ensim-

mäinen seitsenvuotissuunnitelma 
vuosille 1961-1967. 

Kuuban ohjuskriisi ja ydinasei-
den siirtyminen sukellusveneisiin 
muuttivat viholliskuvaa, ja talou-
dellisen rakennustyön ohessa 
painotettiin aikaisempaa enem-
män vahvaa puolustusta. Kan-
sanarmeijasta päätettiin tehdä 
kaaderiarmeija, armeija piti mo-
dernisoida ja koko kansa aseis-
taa. Koko kansan aseistamisella 
tarkoitetaan ensisijaisesti ideolo-
gisen yhtenäisyyden lisäämistä. 
Tämän toteuttamiseksi puolueen 
yksimielisyyttä samoin kuin puolu-
een, armeijan ja kansan yhteyttä 
piti edelleen vahvistaa. 

Tuolle ajanjaksolle sijoittuu 

Vasemmalla: Maataloustyöläiset 
iloitsevat maareformista.
Oikealla: Maatalouden koneellista-
minen.

Pidätetty amerikkalainen helikopteri miehistöineen.
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amerikkalaisten lisääntynyt pai-
nostus, häirintä ja vakoilu KDKT:n 
lähialueilla, aluevesillä ja ilmassa. 
Mm. vakoilualus Pueblo pidätet-
tiin ja sota-alus PCE-56 upotettiin 
Korean aluevesillä. Myös useita 
helikoptereita ammuttiin alas tai 
pidätettiin KDKT:n ilmatilassa.

Korean työväenpuolueen V 
kongressi (marraskuu 1970 - 

syyskuu 1980)

Viidennessä edustajakokouk-
sessa päätetiin edistää sosia-
listista rakennustyötä kolmella 
vallankumouksella: ideologisella, 
teknologisella ja kulttuurivallan-
kumouksella.  Kongressi hyväksyi 
kuusivuotissuunnitelman vuosille 
1971-1976. 

Puolue asetti kaikkein tärkeim-
mäksi työksi ideologisen kasva-
tuksen. Teollisuuteen ja maata-
louteen mutta myös kulttuuriin 
panostettiin aiempaa enemmän. 
Maaseudun olosuhteita paran-
nettiin teknistämällä maataloutta 
ja rakentamalla moderneja kyliä. 
Kuuluisia vallankumouksellisia 
oopperoita sävellettiin tuolla ajan-
jaksolla. 

Kolmannessa puolueen ideolo-
gisten virkailijoiden konferenssis-
sa vuonna 1974 Kim Jong Il for-
muloi kimilsungismin.

Vuonna 1970 toteutettiin ensim-
mäinen korkeantason neuvottelu 
pohjoisen ja etelän välillä Korean 
niemimaan jälleenyhdistämiseksi. 
Tilaisuuden päätteeksi julkaistiin 
viiden kohdan julkilausuma maan 
jälleenyhdistämiseksi. 

Korean työväenpuolueen VI 
kongressi (lokakuu 1980 -  

huhtikuu 2016) 

Kuudennen edustajakokouksen 
aikaan sijoittuu sosialistisen ra-
kennustyön vahvistaminen, mutta 
myös yllättäviä haasteita. Koko-
uksessa sovittiin juche-aatteen 
läpäisemisestä koko yhteiskun-
nassa. Tavoitteeksi asetettiin yksi-
mielinen yhtenäisyys sosialismin 
rakentamisessa. Tämä tapahtui 
ideologista kasvatusta edelleen 
voimistamalla. 

Puolue profiloitui 1980-luvulla 
kansainvälisesti anti-imperialis-
min edistämisessä. Osana tätä 
politiikkaa järjestettiin Maailman 
journalistien liiton konferenssi 

1983 ja Maailman 13. nuorisofes-
tivaali 1989 Pjongjangissa. 

Sosialismin romahdus Itä-Eu-
roopassa 1990-luvun alussa pa-
kotti talouden uudelleenjärjeste-
lyihin. Tuolle ajalle sijoittui myös 
monta pahaa luonnonkatastrofia. 

Presidentti Kim Il Sung kuoli 
8.7.1994. Kim Jong Il valittiin Ko-
rean työväenpuolueen pääsihtee-
riksi 8.10.1997. Kim Jong Il kehitti 
songun-aatteen ja -politiikan aika-
na, jolloin imperialistien painostus 
oli ennen näkemättömän kovaa. 
Songun-politiikan mukaisesti täl-
laisina aikoina vallankumouksen 
etujoukko on kansanarmeija. 
Myös maatalouden parantami-
seen panostettiin kovasti.

Pohjoinen-etelä-yhteistyölle 
asetettiin uusia toiveita, kun poh-
joisen ja etelän korkean tason ta-
paamiset pidettiin 15.6. ja 4.10. 
vuonna 2000. Tämän politiikan 
mukaisesti avattiin Kaesongin 
erityistalousalue maiden rajalle ja 
pohjoisen ja etelän välinen rauta-
tie yhdistettiin. 

Pääsihteeri Kim Jong Il kuoli 
17.12.2011. KDKT:n johtoon astui 
11.4.2012 Kim Jong Un. Ryhdyt-
tiin panostamaan erityisesti asu-

Länsimeren pato Nampossa.
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Uusia asuntoja Paekhak-don kylässä Rasonin liepeillä.

Pjongjangin arkkitehtuuriyliopisto.

misen modernisaatioon. 

Korean työväenpuolueen VII 
kongressi (toukokuu 2016 – )

Puolueen seitsemäs edustaja-
kokous 2016 valitsi Kim Jong Unin 
puolueen puheenjohtajaksi. Ko-
kous asetti tavoitteeksi yhteiskun-
nan modernisaation kaikilla sek-
toreilla. Ryhdyttiin panostamaan 
teollisuuden modernisaatioon, 
terveydenhuollon parantamiseen, 
koulutukseen ja IT-teknologiaan 
sekä elintason parantamiseen. 
Kokouksessa sovittiin myös voi-
makkaasta panostuksesta puo-
lustukseen.

Uusia avauksia tehtiin pohjoi-
sen ja etelän välillä vuonna 2018. 
Huhtikuussa annettiin molempien 
maiden johtajien Panmunjonin ju-
listus ja syyskuussa Pjongjangin 
sopimus julistuksen tavoitteiden 
toimeenpanemiseksi. Puheen-
johtaja Kim Jong Un tapasi presi-
dentti Donald Trumpin kahteen 
otteeseen Singaporessa ja Viet-
namissa. Tämä oli sikäli merkittä-
vä avaus, että KDKT:n ja USA:n 
johtajat tapasivat ensimmäistä 
kertaa.

Vuoden 2019 lopulla alkanut 
COVID-19 pandemia on muut-
tanut täysin maailman tilanteen. 
Korealainen yhteiskunta osoitti 
vahvuutensa koronaviruksen tor-

junnassa, sillä KDKT on harvoja 
maita, missä koronavirus ei ole 
päässyt leviämään holtittomasti.

Teksti
Juha Kieksi

Kim Jong Il (1942-2014) toimi Korean 
työväenpuolueen johdossa presidentti 
Kim Il Sungin kuoleman jälkeen vuo-
desta 1994 alkaen. Kim Jong Ilin koo-
tut teokset sisältää 16 teosta vuosilta 
1976-2008.

Juche-aatteen opintoyhdistys on jul-
kaissut teoksen Korean työväenpuolu-
een 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Kirjassa 
on 320 sivua. Sen myyntihinta on 17 eu-
roa, postikuluineen 20 euroa. Tilaukset 
sähköpostitse juha.kieksi@saunalahti.
fi tai tekstiviestillä 045 671 3408.

Pääsihteeri Kim Jong Ilin kootut teokset on ilmestynyt suomen kielellä

MAINOS
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Korean niemimaalla on tuotet-
tu silkkiä ammoisista ajoista 
lähtien. Silkin valmistusta on 
kuvattu vanhoissa muinais-
jäänteissä, joita on löytynyt 
Jithap-ristä, Pohjois-Hwang-
haen maakunnasta. Joukossa 
on mm. saviastioita, joissa on 
kuvituksena silkkiäistoukkia. 
Nämä reliikit ovat peräisin neo-
liittiseltä ja pronssikaudelta. 
Myös Pjongjangin liepeiltä, 
Namgyongin UNESCOn maail-
manperintöalueelta on löydetty 
keramiikkaa, jota kuvittaa mul-
perinlehdet ja silkkiperhosen 
toukat. Lisäksi haudoista on 
löydetty silkkikankaita.

Kolmen valtakunnan aikana 
(200 eaa–600 jaa) silkkikankai-
den kudontatekniikka levisi Ko-
reasta myös Japanin puolelle. 
Koguryo-valtakunnan aikana tuo-
tettiin kolmea erilaista silkkikan-
gasta: kaksinkertaisesta langasta 
kudottua silkkiä, kuvioitua tvilliä 

sekä kullalla kirjailtua silkkiä.
Silkin valmistustekniikkaa kehi-

tettiin edelleen ja kankaaseen tuli 
uusia tyylejä Koryon kuningas-
kunnan aikana (918–1392). Laa-
dukasta Koryo-silkkiä vietiin naa-
purimaihin ja jopa Lähi-itään asti. 

Feodaalisen Choson-dynastian 
aikana (1392–1910) Koreaan is-
tutettiin lisää mulperipuita, joten 
silkintuotantoa pystyttiin laajenta-
maan koko maan alueelle. Erityi-
sesti Nyongbyon, jossa sijaitsee 
myös luonnonkauniista maise-
mastaan tunnettu Yaksandong-
dae, oli aikansa johtava silkintuo-
tantopaikka, ja sen silkin laatu oli 
erittäin korkea. 

Korean vapauduttua Japanin 
kolonialismin alta, presidentti Kim 
Il Sung rakennutti juuri Nyongbyo-
niin modernin silkkitehtaan. Siellä 
valmistettuja tietyntyyppisiä silk-
kikankaita alettiin kutsua niiden 
tyyppinimillä, jotka ovat vieläkin 
käytössä. Yaksan-silkissä esiintyy 

Korealaisen silkin pitkä historia

atsalea-kuvioita, ja Kuryong-silkki 
taas kuvaa Kuryong-joen sula-
vasti soljuvaa virtaa. 

Korean alueella elävä silkkiper-
honen eroaa Euroopan lajista si-
ten, että sillä on useampi toukka-
kotelovaihe vuodessa, joten satoa 
saadaan vuoden ympäri. Laji on 
hyvin kestävä, eikä se ole kovin 
altis sairauksille, joskaan koste-
utta ja ilmansaasteita aasialainen 
silkkiperhosen toukka ei kestä. 

Itäaasialaisen mulperiperhosen 
toukan tuottama silkkilanka on hy-
vin hienojakoista ja helposti vär-
jäytyvää. Lankaa tuotetaan mm. 
Pjongajangissa Kim Jong Sukin 
silkkitehtaassa. Nyongbyonissa 
valmistettu silkkikangas on edel-
leen suosittua sekä korealaisten, 
että myös ulkomaalaisten keskuu-
dessa. Tehdas tuottaa tusinoittain 
erilaisia laatusilkkejä.

Cilla Maria

Korealainen silkki on tullut tutuksi ympäri maailman keveydestään, kestävyydestään, pehmeydestään ja kauniista 
kuvioistaan. (Kuva: Pyongyang Times)
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Ruotsalaiset Korean sodassa

Korean sodan muistomerkki Pusanissa. (Kuva: Peremen/Wikimedia Commons)

Kun Korean sota syttyi, Ruot-
si ei lähettänyt sotajoukkoja 
maahan, vaan osallistui sotaan 
kenttäsairaalalla.  Puolueeton 
maa valitsi tukensa kohteeksi 
Yhdysvaltojen armeijan (viral-
lisesti YK:n).  (Puolueettomasti 
Ruotsi oli tukenut natsi-Sak-
saa.)  YK-joukoissa USA:n li-
säksi olivat UK, Kanada, Turkki, 
Australia, Filippiinit, Thaimaa, 
Alankomaat, Kolumbia, Kreik-
ka, Uusi Seelanti, Etiopia, Bel-
gia, Ranska, Etelä-Afrikka ja 
Luxemburg.

Australia oli liittoutunut II maa-
ilmansodassa USA:n kanssa ja 
lähetti innokkaasti Koreaan tukea 
USA:lle samoin kuin myöhemmin 
touhukkaasti Vietnamin sotaan.  
Ruotsin lisäksi jenkkejä auttoivat 
kenttäsairaaloiden työssä Intia, 
Tanska ja Norja.

Ruotsalainen kenttäsairaalaväki 
matkusti lentäen ensin New Yor-
kiin, jossa kuvattiin aikakausleh-
den Life kanteen 25.9.1950 vaa-
lea hento pohjoismainen hoitaja.  
Porukka jatkoi Fort Dixiin (New 
Jersey), jossa viikon aikana saa-

tiin lisää tarvikkeita ja jenkkiuni-
vormut.  Luennoilla jaettiin ohjei-
ta ja sairaalaväki perehdytettiin 
jenkkiarmeijan tavoille.  USA:n ar-
meijan Camp Stonemanista San 
Franciscon läheltä USS General 
A.E. Anderson laivasi ryhmän ja 
jenkkisotilaita 12 vuorokaudessa 
Japaniin.

Japanista kenttäsairaalan hoi-
tajat ja lääkärit kuljetettiin toisella 
laivalla satamakaupunkiin Pusan, 
joka sijaitsee Etelä-Korean kaak-
koisrannalla.  Kenttäsairaala toimi 
USA:n alaisuudessa.  Ruotsalai-
set hoitivat myös haavoittuneita 
pohjoiskorealaisia sotavankeja.  
Tavoilleen uskollisina jenkit eivät 
pitäneet tästä lainkaan; se oli heil-
le kestämätöntä.  Punaisen Ristin 
periaate on, että kaikki hoidetaan.

Osa pohjoiskorealaisista oli 
saanut vammoja napalmista, jota 
jenkkijoukot käyttivät surutta.  Liit-
toutuneet käyttivät napalmia II 
maailmansodassa, ja USA myö-
hemmin Vietnamin sodassa.  Ko-
rean sota oli jenkeille erinomaista 
harjoittelua sosialismin leviämistä 
vastaan.  USA:ssa kommunismin 

pelko on paranoidista psykootti-
suutta.

Vauhtiin päästyään kenraali 
Douglas MacArthur jatkoi hyök-
käystä Pohjois-Koreaan.  Kiina 
tuli pohjoiskorealaisten avuksi ja 
YK:n joukot ajettiin 38. leveys-
piirille.  Neuvostoliitto avusti so-
takalustolla.  Alkoi asemasota.  
Ruotsalaiset saivat hoidettavaksi 
myös haavoittuneita kiinalaisia 
sotavankeja.  Aselepo solmittiin 
1953, mutta ei vieläkään rauhaa.

Pohjoiskorealaisille kyseessä 
oli Isänmaan vapautussota, ja 
kiinalaisille Sota USA:n vastusta-
miseksi ja Korean avustamiseksi.  
YK:lla on ainoa sankarivainajien 
hautausmaa Pusanissa.  Ruotsa-
lainen ryhmä palasi 1957 kotiin.  
Ruotsalainen lääkäri tapasi kauan 
Korean sodan jälkeen veteraanin 
ja totesi: ”Tapaamme yhdenvertai-
sina veteraaneina”.

Lähteet: Mikael Hedlund, Histo-
ria: Ruotsalaiset Korean sodassa, 
Yle TV1, 25.5.2020 ja verkko.

Hannu Kautto
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