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Suomi-Korea-seura ry

Puheenjohtajan tervehdys
Suomessa käräjöinti ei ole enää jokamiehen 
oikeus; se on rahamiesten oikeus. Saisiko ys-
tävyysseura rahaa kasaan, kun pankit estä-
vät Pohjois-Koreaan liittyvän rahan liikkeet?

Jäsenistö voi ottaa kantaa ja kertoa näke-
myksensä.

Hyvää kevään jatkoa kaikille

Pekka Kotkasaari
puheenjohtaja

Seuran toiminta on kokoontumisrajoituksen 
takia vaikeaa. Vuosikokoukset ja jäsentapaa-
miset antaisivat uusia näkemyksiä ja tuntoja, 
missä mennään jäsenistön kanssa. Jokainen 
hallituksen jäsen on valmis innolla kuule-
maan uusia asioita ja keskustelun avaamisia.

Meille on tullut pyyntö, että nostaisimme 
kanteen kansainvälisessä rikostuomioistui-
messa niin YK:ta kuin USA:ta vastaan vaa-
tien pakotteiden poistamista välittömästi. 
Rahoitusliikenneboikotti estää humanitääri-
sen avun Koreaan. Esimerkiksi suomalainen 
kehitysyhteistyö Fida on sulkenut toiminto-
jaan, koska maahan ei saada rahaa asioiden 
ja henkilökunnan palkkojen maksuun. Tämä 
boikotti aiheuttaa korealaisille ihmisille kär-
simyksiä.

Kannen kuva: Ilotulitus Korean työväenpuolueen 8. 
edustajakokouksen kunniaksi. (Kuva: Naenara)
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Korean työväenpuoleen 8. 
edustajakokous pidettiin 5. – 
12. tammikuuta Pjongjangis-
sa. Edellisessä kokouksessa 
vuonna 2016 päätettiin, että 
seuraava kokous järjestetään 
viiden vuoden kuluttua. Näin 
tapahtuikin koronatilanteesta 
huolimatta.

Korean työväenpuolueen edus-
tajakokoukset ovat merkittäviä 
tapahtumia, sillä niissä analysoi-
daan edellisen kauden työtä ja 
asetetaan strategisia tavoitteita 
lähi- ja keskipitkälle aikavälille. 

Pidempi ja suurempi 
edustajakokous

Edelliseen kokoukseen ver-
rattuna tämän vuotinen kokous 
kesti kolme päivää pidempään, 
eli kahdeksan päivää, ja siihen 
osallistui aikaisempaa enemmän 
puoluekokousedustajia. Vuonna 
2016 konferenssiin osallistui 3 
467 edustajaa ja 1 545 tarkkaili-
jaa. Tällä kertaa osallistui 5 000 
edustajaa ja 2 000 tarkkailijaa.

Puheenjohtaja Kim Jong Un 
luonnehti 7. edustajakokousta 

voittajien kongressiksi. Nyt hän 
kuvasi 8. kongressia työn, taiste-
lun ja etenemisen kongressiksi. 
Avauspuheessaan hän myönsi, 
että 5-vuotissuunnitelma oli jää-
nyt tavoitteista melkein jokaisella 
sektorilla ja totesi, että olemme 
saaneet katkeran opetuksen. 
Hän kuitenkin jatkoi, että puolue 
muutti vihollisen ankarat pakot-
teet kultaiseksi tilaisuudeksi lisätä 
omavaraisuutta. Vaikka strategi-
sia tavoitteita taloudellisen raken-
tamisen alalla ei saavutettu, edel-
lisellä kaudella luotiin arvokas 
perusta kestävälle taloudelliselle 
kehitykselle omiin voimiin luotta-
en.

Omavaraisuutta 
vahvistetaan

Kim Jong Unin mukaan edel-
lisen viisivuotiskauden loistavin 
saavutus oli maan selvästi laa-
jentunut ja vahvistunut poliittinen 
ja ideologinen voima. Hän piti 
talouskehitystä tärkeimpänä teh-
tävänä, mutta pyysi loppupuhees-
saan puoluetta lähestymään ta-
loushallintoa tiukasti poliittisesta 
näkökulmasta, eikä keskittymään 

pelkästään taloudellisiin näkökoh-
tiin. Tämä merkitsee strategista 
päätöstä siitä, että ideologia ja 
politiikka on hallitseva talouteen 
nähden. Näin ollen kokouksessa 
ei tullut viitteitä siitä, että KDKT 
suuntautuisi Kiinan ja Vietnamin 
mallin mukaiseen markkinatalo-
uspolitiikkaan – päinvastoin.

Hallituksen ja valtion suunnit-
telulautakunnan keskeistä roolia 
korostettiin useita kertoja. Puolue 
näkee talouspolitiikan tällä het-
kellä yksinomaan valtiojohtoisen 
kehityksen välineenä. Kim Jong 
Un nimenomaisesti korostaa 
omavaraisuutta ja omavaraisuus 
on edelleen uuden 5-vuotissuun-
nitelman peruspilari. Erityisesti 
omavaraisuudessa korostetaan 
valtakunnallisuutta, suunnitelmal-
lisuutta ja tieteellisyyttä.

Puhuessaan sosialistisen ta-
loushallinnon parantamisesta Kim 
Jong Un määritteli KDKTn talou-
den itsenäiseksi, suunnitelluksi ja 
ihmislähtöiseksi. Valtion yhtenäi-
sellä ohjeistuksella halutaan täh-
dentää valtion keskitetyn talouden 
hallinnan tärkeyttä. Toisin sanoen 
markkinavoimille ei anneta talou-
den kehityksessä roolia.

Valtiojohtoisuuteen 
panostetaan enemmän

Merkillepantavaa on se, että 
Kim Jong Un painotti palvelujen 
valtiojohtoisuutta sekä tarvetta 
säilyttää sosialistinen palvelukult-
tuuri ja palauttaa valtion johto ja 
valvonta tällä alalla. Hän kutsuu 
tätä tärkeäksi tehtäväksi, jossa on 
hyödynnettävä kaikki ratkaisukei-
not.

Eteläkorealaiset analyytikot 
ovat tulkinneet, että tämä tarkoit-
taisi aikomusta vähentää sekä 
yksityisen että osittain yksityisen 
taloudellisen toiminnan vaikutusta 
ja palauttaa valtion hallitseva ase-
ma taloudessa. Palvelusektorille 

Korean työväenpuoleen 8. edustajakokous 
pidettiin tammikuussa

WPK:n 8. edustajakokous pidettiin tammikuussa 2021. 
(Artikkelin kuvat: Naenara)
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on näet syntynyt viimeisten kah-
den vuosikymmenen aikana pal-
jon yksityistä liiketoimintaa.

KDKT:aan on syntynyt satoja 
ravintoloita ja pieniä kauppoja, 
kuljetusyrityksiä ja muita yksityi-
siä palveluja. Kim Jong Unin mu-
kaan lopulta näiden omistajista 
tulee rahan isäntiä. He keräävät 
pääomaa laajentaakseen liiketoi-
mintaansa ja lisätäkseen markki-
naosuuksia, ja saavat siten huo-
mattavan taloudellisen voiman, 
joka voidaan muuttaa poliittiseksi 
vaikutusvallaksi.

Nyt näyttää siltä, että puolue 
yrittää hillitä tätä suuntausta kan-
nustamalla valtiota palauttamaan 
palvelun ja kaupan alojen hallinta.

KDKT on kohdannut useita 
haasteita tiukentuneiden pakottei-
den ja pandemian seurauksena. 
Ratkaisut löydetään kotimaas-
ta. Kim Jong Un korosti avaus-
puheessaan iskulauseita, kuten 
oman tyylisemme sosialismi, ih-
mislähtöisyys ja maamme ensim-
mäinen-ismi, ja viikkoa myöhem-
min pitämässään loppupuheessa 
hän jopa ehdotti kahdeksannen 
puoluekongressin tunnuslauseen 
muuttamista heijastamaan kol-
mea keskeistä iskulausetta: Ih-
miset ovat Jumala, yksimielinen 
yhtenäisyys ja itseluottamus.

Panostus kotimaiseen 
tuotantoon

Tulevan 5-vuotissuunnitelman 
päästrategia näyttää olevan tuo-
tantopanosten kotimainen tuotan-
to toisin sanoen tuonnin korvaa-
minen.

Omavaraisuuden vahvistami-
sen lisäksi panostetaan matkai-
luun. Matkailulla on kaksi ulot-
tuvuutta. Kotimaan matkailua 
lisätään, jotta kansa voi nauttia si-
vistyneemmästä elämästä. Ulko-
maan matkailijoihin panostetaan, 
sillä heidän kauttaan voidaan 
muuttaa kuvaa Koreasta maail-
malla.

Teollisuuden osalta strategia-
na on keskittyminen metalli- ja 
kemianteollisuuteen. Nykyisessä 
tilanteessa, jossa KDKT on talou-
dellisesti eristetty, tuonnin korvaa-
minen on järkevää, koska näiden 
teollisuudenalojen tuotteet ovat 
avainasemassa monilla muilla 
aloilla, mukaan lukien sotilaalli-
nen tuotanto. KDKT on siinä on-
nellisessa asemassa, että sillä on 
eniten mineraalivaroja, joita tarvi-
taan oman metalli- ja kemianteol-
lisuuden toimintaan. Suunnitelmia 
korvata raakaöljy, jota ei toistai-
seksi ole saatavana KDKT:ssa, 
vaihtoehtoisilla tuotantopanoksil-

la, kuten hiili, on edistetty monien 
vuosien ajan.

Tällaiset teollisuudenalat vaa-
tivat kuitenkin suuria pääoma- ja 
teknologiainvestointeja, ja ne tar-
vitsevat vientimarkkinat toimiak-
seen kannattavasti. Vielä ei ole 
nähtävissä, kuinka KDKT voi har-
joittaa tällaista politiikkaa nykyi-
sissä eristystilanteissa.

Maataloudessa 
panostetaan tuotannon 

lisäämiseen

Maatalouden osalta Kim Jong 
Un korosti, että valtion hankintaor-
ganisaation on saavutettava vuo-
den 2019 taso seuraavien kahden 
tai kolmen vuoden aikana. Tämä 
voidaan tulkita sekä kehotukseksi 
lisätä maataloustuotantoa, mutta 
myös pyrkimyksenä vähentää va-
paasti kaupattavan viljan osuutta 
markkinoilla ja palata tilantee-
seen, jossa valtion jakelujärjestel-
mä on hallitsevassa asemassa.

Metsitys sai myös erittäin paljon 
huomiota edustajakokouksessa. 
Huomionarvoista on, että muuta-
man itsekritiikkikohdan joukossa 
mainittiin poikkeamat metsityk-
sessä. On myös huomattava, 
että metsätalous mainittiin ennen 
maataloutta, mikä osoittaa suh-
teellisen korkeaa prioriteettia.

Kohti tasapuolisempaa 
taloudellista kehitystä

Rakentaminen näyttää myös 
saavan erityistä huomiota. Kim 
Jon Un mainitsi 50 000 uutta 
asuntoa rakennettavaksi Pjong-
jangiin ja 25 000 uutta taloa Kom-
dokin kaivosalueelle.

Tässä yhteydessä Kim Jong 
Un ilmoitti tavoitteesta tuottaa 
kahdeksan miljoonaa tonnia se-
menttiä seuraavan 5-vuotissuun-
nitelman aikana. Hän lupasi toi-
mittaa 10 000 tonnia sementtiä 
jokaiseen alueelliseen keskuk-
seen vuosittain. Kim Jong Un 
esitteli alueiden kehittämistä näi-
den erityispiirteiden pohjalta ja 
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kehotti kaupunkeja ja maakuntia 
laatimaan paikallisten talouksien 
kehitysstrategiat niiden erityisolo-
suhteiden ja käytettävissä olevien 
resurssien pohjalta.

Puolueen ja hallituksen pai-
kallisviranomaisia kannustetaan 
ryhtymään oman alueensa voi-
makkaiksi vetureiksi. Kim Jong 
Un vaati myös poistamaan erot 
työntekijöiden ja maanviljelijöi-
den, teollisuuden ja maatalouden 
sekä kaupunkien että maaseudun 
välillä, sekä muuttamaan maanvil-
jelijät työväenluokan jäseniksi.

Muista kehityshankkeista mai-
nittakoon vaatimus ottaa käyttöön 
seuraavan sukupolven matkapu-
helinyhteydet ja kaapelilähetyk-
set. Kaapelilähetysten tavoittee-
na on tarjota parempaa viihdettä 
ihmisille. Tässä yhteydessä Kim 
Jong Un toisti aikaisemmat keho-
tuksensa poistaa ei-sosialistiset 
ja antisosialistiset käytännöt.

Panostus 
ydinvoimateollisuuteen

Tavoitteeksi asetettiin myös 
ydinvoimateollisuuden luominen. 
Tämä on suhteellisen looginen 
askel, kun otetaan huomioon, 
että KDKT:lla on jatkuvia ongel-
mia energiantuotannossa. Maa 
on pakotteiden myötä joutunut 
keskeyttämään tärkeimpien fos-

siilisten polttoaineiden tuonnin ul-
komailta. Sillä on omat kotimaiset 
uraanivarannot ja se on edistynyt 
huomattavasti ydinteknologian 
alalla muutaman vuosikymmenen 
aikana. 

Suunnitelmia ydinvoimaan pe-
rustuvasta energiantuotannosta 
on ollut 1990-luvun alusta saak-
ka. Eteläkorealaiset analyytikot 
ovat kiinnittäneet huomiota siihen, 
että Kim Jong Unin kehotus luoda 
tällainen teollisuus on myös huo-
mionarvoinen, koska se viittaisi 
siihen, että Yongbyonin nykyistä 
ydinvoimalaa ei pidetä riittävän 
merkittävänä olemassa olevana 
teollisuutena, jota voitaisiin vain 
parantaa.

Puoleen sääntöjä 
uudistettiin

Edustajakokouksessa puolu-
een sääntöjä muutettiin siten, että 
edustajakokous pidetään jatkossa 
viiden vuoden välein. Myös puo-
lueosastojen sihteerien ja puolue-
kokousten sihteerien konferenssit 
on kutsuttava koolle viiden vuo-
den välein. 

Kongressin kuudentena päivä-
nä keskuskomiteaan valittiin 138 
jäsentä ja 111 varajäsentä. Kim 
Jong Un valittiin puolueen pää-
sihteeriksi. Tämä on merkittävää, 
sillä 11. huhtikuuta 2012 Kim Jong 

Il oli nimetty puolueen ikuiseksi 
pääsihteeriksi. 

Muutos selittyy sillä, että kaikki-
en puoluetasojen nimikkeet vaih-
dettiin puheenjohtajasta kolmeksi 
sihteerin tasoksi: pääsihteeriksi, 
sihteeriksi ja apulaissihteeri. Lä-
hinnä kyse oli vain näiden nimik-
keiden yhdenmukaistamisesta.

Panostuksia opetukseen ja 
kulttuuriin

Kim Jong Un mainitsi raportis-
saan puutteet koulutuksessa, kan-
santerveydessä, kirjallisuudessa 
ja taiteessa, ja korosti tarvetta 
poistaa ei-sosialistiset elemen-
tit perusteellisesti. Nuorisoliittoa 
syytettiin tehtävien ja velvollisuuk-
sien täyttämättä jättämisestä. 
Nuorisoliiton nimi päätettiin muut-
taa tulevassa Nuorisoliiton edus-
tajakokouksessa.

Ennen edustajakokousta puolu-
een hallintoyksiköihin (puoluees-
sa on 15 osastoa) lähettiin audi-
tointiryhmät, joiden oli tarkoitus 
etsiä laiminlyötyjä tehtäviä, vääriä 
ja formalistisia tapoja ja puutteita 
sekä tarkastaa taloudenhoitoa. 
Ilmeisesti puutteita löydettiin edel-
listä kertaa vähemmän, sillä Kim 
Jong Un puhui asiasta lievemmin 
kuin viisi vuotta sitten. Kim Jong 
Un kuitenkin korosti edelleen 
työtä vallan väärinkäytön, byro-
kraattisten käytäntöjen, sääntö-
jenvastaisuuksien ja korruption 
kitkemiseksi.

Puolueen johtamiseen liittyen 
tehtiin myös uudistuksia. Puolu-
een johto voi tehdä merkittäviä 
päätöksiä myös ilman pääsihtee-
rin läsnäoloa. Sääntöjä on myös 
kevennetty ja alemman tason 
puolueorganisaatioiden toimival-
taa on lisätty. Myös vähemmistö-
päätökset ovat mahdollisia jois-
sain tilanteessa. Valtaa on siis 
tarkoitus jakaa aikaisempaa laa-
jemmalle.

Puolueen tarkastuskomission, 
samoin kuin maakuntien, kaupun-
kien ja maakuntien tilintarkastus-
komissioiden, toimivaltaa lisättiin 
myös.



6

Korean ystävät 1/2021

Sotilaallinen kehitys

Kim Jong Un kutsui maan ydin-
aseohjelman loppuun saattamista 
marraskuussa 2017 viime vuosi-
en loistavimmaksi saavutukseksi. 
Nyt hän esitteli joitain yksityiskoh-
tia maansa sotilaallisesta kehi-
tyksestä. Hän mainitsi erityisesti 
Hwasong -mannertenvälisen bal-
listisen ohjuksen ja Pukguksong 
-sukellusveneestä laukaistavan 
ballistisen ohjuksen sekä edis-
tymisen ydinaseiden koon pie-
nentämisessä ja niiden standar-
doimisessa. Hän ilmoitti KDKT:n 
kehittävän vetypommia, 11-akse-
lisia ohjusperävaunuja, keski- ja 
pitkän kantaman risteilyohjuksia, 
ilma-alusten rakettijärjestelmiä, 
haupitseja, elektronisia aseita, 
miehittämättömiä ilma-aluksia 
sekä tiedustelusatelliitteja. 

Kim Jong Un korosti erityisesti, 
että kansanarmeijan on voitava 
tuhota kohteet 15 000 km:n etäi-
syydellä. Lisäksi hän kertoi, että 
uuden sukellusveneen kehittämi-
nen on loppuvaiheessa, ja ilmoitti 
maansa käyttävän sotilastiedus-
telusatelliittia lähitulevaisuudessa 
sekä droneja, joiden kantama on 
500 km. 

Kim Jong Un toisti, että olisi ty-
perää ja vaarallista olla pitämättä 
KDKT:n puolustuskykyä korkeim-
malla mahdollisella tasolla, kun 
samaan aikaan vihollisen edisty-
neiden aseiden määrä kansakun-
taa kohtaan lisääntyy. Hänen mu-
kaansa aikaisemmat kokemukset 
osoittavat, että tällainen puolus-
tuskyky voi pitää USAn loitolla ja 
taata rauhan Korean niemimaalla. 

Kim Jong Un myös torjui aja-
tuksen, jonka mukaan KDKT:n 
on valittava vahvan sotilaallisen 

arsenaalin ja diplomatian tavoit-
telun välillä, mikä heijastaa hä-
nen vuonna 2013 antamaansa 
ilmoitusta talouden ja ydinaseiden 
rinnakkaisesta kehityksestä. Hän 
totesi, että diplomatia on tehok-
kaampaa, jos sitä harjoitetaan 
sotilaallisesti vahvasta asemasta. 
Kim Jong Unin mukaan tällainen 
sotilaallinen puolustus on välttä-
mätöntä niin kauan kuin tällä pla-
neetalla on imperialismia.

Ulkopolitiikkaa koskevissa huo-
mautuksissa Kim Jong Un puhui 
myönteisesti diplomaattisen yh-
teistyön näkymistä sosialististen 
maiden kanssa. Tämä osoittanee, 
että Koreassa tavoitellaan tiiviim-
pää yhteistyötä erityisesti Kiinan 
kanssa. Tämä on varmasti järke-
vää, sillä Kiinalla on veto-oikeus 
YKn turvallisuusneuvostossa. 
Ystävällisempi sävy Pekingiä 
kohtaan on muutos hänen aikai-
sempaan kritiikkiinsä Kiinasta 
seitsemännessä puoluekongres-
sissa vuonna 2016, jolloin hän 
ilmaisi inhonsa porvarillisen va-
pauden saastaisesta tuulesta ja 
naapurimaissamme puhaltavasta 
uudistuksesta ja avoimuudesta. 

Kim Jong Un korosti diplomatian 
aikaansaamaa KDKT:n nopean 
ulkoisen aseman nousua. Ystä-
vällisten suhteiden kehitys Kiinan, 
Venäjän, Kuuban ja Vietnamin 
kanssa mainittiin, mikä osoittaa 
kahdenvälisten suhteiden hierar-
kiaa.

Kim Jong Un puhui myös dra-
maattisesta muutoksesta suhteis-
sa Yhdysvaltoihin. Hän mainitsi 
huippukokouksensa Yhdysvaltain 
presidentin Donald Trumpin kans-
sa korostaen heidän aikaansaa-
maansa suurta menestystä siitä 
huolimatta, että KDKT:n on suh-

teellisen pieni maa, joka sijaitsee 
osin taantumuksellisten imperia-
lististen ympäröimänä. 

Ulkoista toimintaympäristöä ku-
vattiin nyt ennennäkemättömän 
ankaraksi Yhdysvaltojen ja sen 
liittolaisten painostuksen vuoksi. 
Yhdysvallat nähdään KDKT:n ke-
hityksen tärkeimpänä esteenä (ei 
niinkään vihollisena).

Etelä-Korean suhteiden osalta 
Kim Jong Un totesi, että suhteet 
ovat taantuneet tasolle ennen 
Panmunjomin julistusta viitaten 
Moon Jae Inin kanssa pidettyyn 
huippukokoukseen vuonna 2018. 
Kim Jong Un mainitsi myös viha-
mieliset sotatoimet eli KDKT:aa 
vastaan suunnatut Etelä-Korean 
ja USA:n jatkuvat sotaharjoituk-
set. 

Kim Jong Un paheksui Etelä-
Korean sotatarvikkeiden tuontia, 
sen asevoimien modernisointia, 
mukaan lukien ballistiset- ja ris-
teilyohjukset, sekä yhteisiä sota-
harjoituksia Yhdysvaltojen kans-
sa. Hän korosti, että Etelä-Korea 
nostaa esiin epäolennaisia asi-
oita, kuten karanteeniyhteistyön, 
humanitaarisen yhteistyön ja 
matkailun, mutta laiminlyö aikai-
semmin tekemänsä sitoumukset 
merkittävämmissä asioissa. Kim 
Jong Un päättelee, että mahdol-
lisuudet KDKT:n ja Etelä-Korean 
välisten suhteiden parantamiseen 
ovat epävarmat.

Kim Jong Un vahvisti vielä ker-
ran, että vastuullisena ydinvaltana 
KDTK ei käytä ensin ydinaseita. 

Juha Kieksi
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YouTube-kanavia Pohjois-Ko-
realla on ollut vuodesta 2010 läh-
tien. Kanavilta on voinut katsella 
propagandavideoita ja dokument-
teja maan yhteiskuntajärjestel-
mästä. Suunta on kuitenkin muut-
tunut.

Uudenlaista viestintää

Viimeisimpänä suurennusla-
sin alla on ollut kanava nimeltä 
Echo of Truth, jonka YouTube 
on poistanut jo useamman ker-
ran. Kanava tekee kuitenkin aina 
paluun, ja lisää vanhat videot 
takaisin maailman nähtäville. 
Viimeksi kanava poistettiin lop-
puvuodesta 2020. Echo of Truth 
oli palvelussa alunperin nimellä 
Echo DPRK, ja se esitteli pääosin 
propagandavideoita ja esimer-
kiksi edellisten johtajien oppeja.  
  Ajan saatossa videoiden tyyli on 
muuttunut radikaalisti. Nykyään 
kanavalla esitellään mahtiponti-
suuden sijaan ihmisiä tavallisen 
arjen keskellä, kauppojen tarjon-
taa, uusia ravintoloita, teollisuu-
den kehittymistä ja muuta elämää. 

Un A -nimellä tunnettu nuori 
vloggaajanainen myös debunk-
kaa Pohjois-Koreaan liittyviä vale-
uutisia, mikä on uusi piirre maan 
viestinnässä. Osa videoista on 
englanniksi, osa koreaksi englan-
tilaisilla tekstityksillä.

Kymmeniätuhansia 
seuraajia

Maa on selkeästi muuttunut 
modernimmaksi Kim Jong Unin 
aikakaudella. Uudentyyppiset vi-
deot ovat saaneet  ennen pois-
tamistaan lukemattomia näyt-
tökertoja verrattuna aiempaan 
vanhahtavaan propagandatyki-
tykseen, jota katsoi vain koural-
linen ihmisiä. Ennen viimeisintä 
poistamista Echo of Truthin vi-
deoilla oli yli 1,5 miljoonaa näyt-
tökertaa. Kanavalla aiemmin nä-
kyneillä Kim Il Sungin oppeja 
esittelevillä videoilla oli muutama 
sata näyttöä, kun taas uusilla Un 
A:n videoilla katsojia oli jopa 10 
000. Viimeisimmän poistamisen 
jälkeen kanava on jättänyt kaik-
ki vanhat propagandavideot jul-

kaisematta ja keskittyy tietoisesti 
nuoremman sukupolven ja laa-
jemman yleisön tavoitteluun. Tällä 
hetkellä kanavalla on noin 1 000 
tilaajaa sen jälkeen, kun se palasi 
viikko sitten takaisin YouTubeen.

Merkittävimmän yleisön Poh-
jois-Korea on kerännyt Kiinassa, 
jonka Weibossa New DPRK -ni-
misellä käyttäjätilillä on yli puoli 
miljoonaa seuraajaa. Samanni-
minen kanava löytyy myös You-
Tubesta, jossa pohjoiskorealaista 
elämää esittelevillä videoilla on yli 
17 000 tilaajaa. Videot ovat pää-
osin kiinaksi.

Digitaalinen taistelu

Nähtäväksi jää, kuinka pitkään 
selkeästi länsimaille suunnattu 
Echo of Truth saa tällä kertaa olla 
pystyssä. Googlella kun on ollut 
tapana poistaa kaikki pohjoisko-
realaiset kanavat YouTubesta. 
Syyksi on arveltu muun muassa 
sanktioiden kiertämistä kerää-
mällä mainostuloja YouTube-vi-
deoiden avulla tai sitten se, ettei 
Googlen ja Twitterin kaltaiset pal-
velut halua alustoillaan mainos-
tettavan mitään Pohjois-Koreaan 
liittyvää. Tähän viittaisi sekin, että 
monen käyttäjätilin poiston yhte-
ydessä kanavalle on ilmestynyt 
ilmoitus, jossa poistetun tilin ker-
rotaan rikkoneen yhteisösääntöjä. 

Modernia propagandaa

Saksan radion ulkomaanpalvelu 
on jo ehtinyt analysoimaan Un A:n 
vloggaamia videoita ja teilaa ne 
moderniksi propagandaksi, jon-
ka avulla Pohjois-Korea haluaa 
uudelleenbrändätä maakuvansa. 
Analyysissä kritisoidaan, että vide-
oissa esitellään lähinnä Pjongjan-
gia, joka on yleisesti länsimaiden 
mielissä tuomittu lavastekaupun-
giksi. Pohjois-Korealta on totuttu 
näkemään 1980-90-luvun tyylistä 
materiaalia, mutta tämä nykyinen 
2020-luvun lähestymistapa sel-

”Modernia propagandaa”?

Pohjois-Korealla	 on	 ollut	 omia	 sosiaalisen	 median	 profiileja	 jo	
vuosien ajan.  Moni niistä löytyy kiinalaisilta sosiaalisen median 
alustoilta, kuten Sina Weibosta, mutta käyttäjiin on voinut törmätä 
myös länsimaisissa palveluissa. Esimerkiksi @coldnoodlefanilla 
oli yli 3 000 seuraajaa Twitterissä, kunnes käyttäjätili poistettiin 
yhtäkkiä. Sama kohtalo koitui suositulle YouTube-kanava Stimme 
Koreasille muutama vuosi takaperin. Kanava striimasi KCTV:n lä-
hetyksiä nettiin.
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Kansanteatteri ja Suuri kansankirjasto

västi kiinnostaa myös länsimaita, 
vaikka analyyseissä väitetään, 
etteivät länsimaiset ihmiset halua 
nähdä Pohjois-Korean tuottamaa 
sisältöä tai usko siihen. Videoiden 
katsojaluvut kertovat kuitenkin ai-
van jotain muuta, ja mikäli tämän-
tyyppisellä materiaalilla ei olisi 
menekkiä, tuskin Googlekaan jak-
saisi poistaa kanavia.

Onkin mielenkiintoista, että 

Pohjois-Koreaa syytetään usein 
sananvapauden rikkomisesta, 
mutta samaan aikaan suuret län-
simaiset yhteisöpalvelut järjestel-
mällisesti koettavat estää äänen 
kuulumisen Pohjois-Koreasta. 
Maasta kertovissa uutisoinneissa 
viitataan myös usein siihen, ettei 
Pohjois-Koreasta ole mitään tieto-
ja saatavilla, mutta kun edes näitä 
videoita sitten olisi tarjolla, ei se-

kään tunnu kelpaavan.

Huhtikuussa 2021 Echo of Truth 
-kanava on jälleen poistettu. Joku 
ulkopuolinen taho on ottanut käyt-
täjänimen itselleen ja ladannut 
kanavalle Pohjois-Koreaa halven-
tavia videoita.

Cilla Maria

Pjongjangin keskustassa sijaitsee 
Kansanteatteri. Se otettiin käyt-
töön 2012 huhtikuussa, kun presi-
dentin Kim Il Sung syntymästä oli 
kulunut sata vuotta.

Teatteri käsittää yli 50000 neliö-
metrin pinta-alan ja sillä on kuusi 
maanpäällistä kerrosta ja kaksi 
maanalaista. Teatteri on hyvin va-
rustettu runsain tiloin taiteellisia 
esityksiä ja tuotantoja varten sekä 
teatterin toimintaa varten: kak-

si katsomosalia, joita varten on 
erinomaiset näyttämövarusteet, 
harjoitteluhuoneet, pukuhuoneet, 
palvelutilat ja maanalainen pysä-
köinti.

Puoliympyrän muotoinen 
1500-paikkainen katsomo on hy-
vin suunniteltu akustisesti ja ka-
lustettu moitteettomasti ääni- ja 
valaistuslaitteilla niin, että ääni 
kuuluu salin joka puolelle. Ääntä 
hallitaan ohjauskeskuksesta.

Maanalaisessa katsomossa on 
500 paikkaa. Siellä on ilmastointi, 
joka takaa sopivan lämpötilan ja 
kosteuden. Näyttämöt ja harjoit-
teluhuoneet on rakennettu ääntä 
eristävillä materiaaleilla.

Kansanteatteri on kansan va-
paa-ajan kulttuurikeskuksena 
aina täynnä.

Suuri kansankirjasto

Pjongjangin keskustassa sijait-
see Suuri kansankirjasto, joka on 
KDKT:n kansalliskirjasto. Se on 
koko yhteiskunnan tietokeskus, 
työväen kirjekurssiyliopisto ja kai-
ken kansan opiskelun suuri opin-
topalatsi.

Kymmenkerroksinen korealais-
tyylinen rakennus avattiin 1982 
huhtikuun 15. päivänä, kun presi-
dentin Kim Il Sung syntymästä oli 
kulunut 70 vuotta. Se on KDKT:n 
suurin rakennus lajiaan. Koko 
lattiapinta-ala on 100 000 neliö-
metriä.

Kirjastossa on yli 600 huonet-
ta muun muassa lukusaleja, lu-Kansanteatteri. (Kuva: calflier001 / Wikimedia Commons)



9

Korean ystävät 1/2021

entosaleja, informaatiohuoneita, 
kysymys-ja-vastaus -huoneita ja 
musiikin kuunteluhuoneita. Luku-
saleja on 21 ja luentosaleja 17. 
Suurin huonetila on 800-paikkai-
nen auditorio. Musiikkia on CD-
tallennuksina eri maista sekä po-
pulaari- että klassista musiikkia, 
myös Suomesta.

Kirjastossa on 30 miljoonaa ni-
dettä ja siellä käy yli 12000 ihmis-
tä keskimääräisenä päivänä. Tie-
dot ovat vuodelta 2000. Kirjojen 
lainaaminen tapahtuu automaat-
tisesti kirjan kuljetuslaitteella. Pai-
kallisilla kävijöillä on elektroninen 
kirjastokortti.

Sisääntuloaulassa on LED-
näyttö, joka esittää luettelon 
uusista kirjoista ja muista uu-
tuuksista sekä luentojen lukujär-
jestyksen. Lisäksi luentosuunni-
telma tiedotetaan työtätekeville 
ihmisille koko maassa radioitse ja 
televisioitse.

Sosiaalista valistusta anne-
taan tutkimustalossa eli oppi-
miskeskuksessa. Enimmäkseen 
koulutusta toteutetaan luennoi-
malla. Koulutetaan myös kysy-
mys-ja-vastaus -menetelmällä, 
informoimalla, lyhyillä kursseilla, 
keskusteluilla ja tietoverkoilla. Kir-
jaston tietokoneilla pääsee Poh-
jois-Korean sisäiseen verkkoon.

Tavallisesti luennoidaan tieteel-
lisistä teorioista, pidetään lyhyitä 
kursseja tieteestä ja tekniikasta, 
opetetaan vieraita kieliä tehokurs-
seilla ja lyhyillä kursseilla. Ylem-
missä kerroksissa on vieraiden 
kielten 50 paikan luokkahuoneita. 
Niissä oppilaat voivat opiskella 
esimerkiksi englantia, venäjää, 
saksaa, kiinaa ja japania.

Hoidetaan kysymys-ja-vastaus 
-palvelua, vieraskielisten kirjojen 
käännöspalvelua, uusien kirjojen 
opastusta, patenttien asiakirja-
keskusta ja teollisuuden omai-
suustietoja sekä ohjelmien kehit-
tämistä ja verkkoinformaatiota.

Kirjastona ja informaatiopalve-
lun keskuksena tutkimustalo hoi-
taa kirjojen lainausta ja viestintää, 
kirjallisuuden hakupalvelua ja jul-
kaisua sekä valokopiopalvelua. 

Näin tyydytetään työläisten kirjo-
jen kysyntä.

Pikapalvelu sisältää pikaluen-
not, uuden tekniikan informaation 
ja liikkuvan kirjaston kuljetuksen 
suuriin tehtaisiin, yrityksiin ja ra-
kennustyömaille.

Tutkimustalo toimii asiakirjojen 
kansallisena keskuksena. Se säi-
lyttää Kim Il Sungin ja Kim Jong 
Ilin teokset, Juche-aatteen sarja-
julkaisut, Korean vapautumisen 
jälkeiset julkaisut, Korean vanhat 
painetut kirjat ja puulaatoilla pai-
netut kirjat, tieteen ja tekniikan 
vieraskieliset kirjat, aikakausleh-
det ja sähköisen median.

Tutkimustalo antaa teknistä ja 
käytännöllistä opastusta kirjastoil-
le kaikilla tasoilla koko maassa.

Koreankielinen kotisivu löytyy 
osoitteesta http://www.gpsh.edu.
kp:8080/.

Palautan mieleen, että kirjastot 
ovat viime aikoina olleet paljon 
muuta kuin pelkkiä kirjavarastoja. 
Suuri kansankirjasto on monipuo-
lisuudessaan mielestäni saman-
veroinen New Yorkin yleisen kir-
jaston (NY Public Library) kanssa.

Hannu Kautto

Suuri kansankirjasto. (Kuva: John Pavelka / Wikimedia Commons)
Opiskelua kirjastossa. (Kuva: Nicor / Wikimedia Commons)
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Kirja on yksi monista Koreassa 
muutaman päivän käyneen hen-
kilön täydellisestä varmuudesta 
kumpuavasta tiedosta, miten asi-
at siellä ovat.

Myrberg kirjoittaa: ”Pohjois-
Koreassa pätee hyvin vanha sa-
nonta, ettei mikään ole sitä miltä 
se päällepäin näyttää. Alkuun 
maassa vieraillessa oli vaikea 
ymmärtää kuinka paljon kimil-
sungilainen järjestelmä oikeasti 
panosti antaakseen tietyn kuvan 
yhteiskunnastaan, erityisesti län-
situristeille. Ajatukseni oli ensin, 
ettei kai meidän takiamme ollut 
tuota tehty. Varmaan sattumalta 
nuokin ihmiset olivat tuossa. Muu-
tamassa päivässä oppi kuitenkin 
tajuamaan, että lähes kaikki nä-
kemämme oli lavastettua. Itse 
asiassa kyse oli matkailijan kääri-
misestä pohjoiskorealaisen lume-
maailman lämpimään huopaan.”

Kirjassa kerrotaan, että hääpa-
rit, nuorisojoukot, metron käyttäjät 
ja asunnossa elävät perheet jne. 
ovat kaikki lavastettuja.

Tällaisia juttuja esiintyy muis-
sakin suomalaisissa matkakerto-
muksissa. Kymmenistä tuhansista 
Pohjois-Koreasta poislähteneistä 
ei kuitenkaan ole raportoitu, että 
he olisivat olleet Koreassa amma-
tiltaan tällaisia näyttelijöitä.

Olen kyllä kuullut juttuja, että 
neuvostoliittolaisille turisteille on 
kerrottu, että koko Stockman-
nin henkilökunta ja tavaratalo on 
pelkkää teatteria.

Suomalaisten lumejuttuja.
Kun ennakkoasenteet ovat niin 

negatiiviset vierailtavaa maata 
kohtaan, ei voi uskoa näkemään-
sä todeksi.

Kirjassa tietokirjailija Kai Myrb-
erg kertoo, että vammaisina syn-
tyneet surmataan yleensä saman 
tien ja vammautuneet siirretään 

maaseudulle. Amerikkalaisten 
elokuvien katselusta tulee aina-
kin lyhyt leirituomio. Istuessaan 
vahingossa Kim Il Sungin kuvan 
päälle joutuu pakkotyöhön.

Tietokirjailija kertoo, että viisu-
mianomuksessa olisi ilmoitettava 
kielitaito ja että toisten turistien 
kanssa puhuttaessa muuta kieltä 
epäillään salaliitosta. Eräällä Ko-
rean matkalla muistan käyttänee-
ni eri turistien kanssa 18 eri kieltä 
(Huom! en osaa 18 eri kieltä, vain 
lyhyitä lauseita ja kohteliaisuuk-
sia). Yksikään korealainen ei ollut 
kiinnostunut asiasta.

Kirjassa on 432 sivua ja lähteinä 
on käytetty Pohjois-Koreaa mol-
laavia lähteitä. Samat asiat toistu-
vat monta kertaa, ehkä 150 sivua 
olisi riittänyt.

Opas esitteli Kim Il Sungin 
suunnittelemaa pöytää, jonka kor-
keutta voi säädellä, jotta voitaisiin 
auttaa eripituisia ihmisiä. Tietokir-
jailija oli kysynyt, miksei Pohjois-
Koreassa voitaisi määrätä kaikkia 

ihmisiä olemaan saman mittaisia. 
Vitsi vitsinä mutta toisen maassa 
vieraillessa voi noudattaa hyviä 
tapoja ja kunnioittaa isäntäväkeä.

Kun lähteinä on ollut ulkomaiset 
nk. valemediat, ei tietokirjailija ole 
viitsinyt perehtyä Suomen ja Ko-
rean yhteisiin asioihin. Presidentti 
Martti Ahtisaaren välitystyötä 
Pohjois-Koreaan 2010 ei mainita. 
Elders-ryhmässä oli Mary Robin-
son, Jimmy Carter ja Gro Har-
lem Bruntland. Ahtisaaren matka 
oli merkityksellinen ja korealaiset 
ulkoministeriön henkilöt muistavat 
hänet vielä kymmenen vuoden 
jälkeenkin.

Kirjan paras lainaus on USA:n 
entisen varapresidentin Walter 
Mondalen lausuma: Se, joka 
väittää olevansa Pohjois-Korean 
asiantuntija, on joko valehtelija tai 
tyhmä.

Pekka Kotkasaari
puheenjohtaja

Näkemyksiäni Kai Myrbergin kirjasta ”Pohjois-
Koreassa vain porsaat ovat onnellisia”

Pohjois-Korea herättää usein keskustelua mediassa, ja maassa käyneet ovat 
julkaisseet aiheesta monenlaisten mielipiteiden värittämiä kirjoja.
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Hwanggumpyong-Wihwa on 
Amnok-joella (Yalu) KDKT:n 
Kiinaan rajoittuva vapaakaup-
pa-alue. Alueen historia on 
mielenkiintoinen. Hwanggum-
pyongin saari määriteltiin vuo-
den 1962 Kiinan ja KDKT:n 
välisessä rajankäynnissä kuu-
luvan KDKT:aan, sillä saarelai-
set olivat etnisesti korealaisia. 
Sittemmin sedimenttien ker-
rostumisen johdosta saari on 
”kasvanut kiinni” Kiinaan. Ky-
seessä onkin korealainen en-
klaavi Kiinan puolella. Saaren 
pohjoisosa on nyt pysyvästi 
yhteydessä kiinalaiseen Dan-
dongin kaupunkiin.  

Toinen lähisaari Wihwa kuuluu 
myös vapaakauppa-alueeseen. 
Wihwa-saari on tunnettu paikka 
Korean historiassa. Siellä kiinalai-
sia vastaan hyökkäämään mää-
rätty kenraali Yi Songgye päätti 
vuonna 1392 kääntyä armeijan-
sa kanssa takaisin Kaesongiin, 
mikä johti vallankumoukseen ja 
li-dynastian (1392-1910) perusta-
miseen. 

Kesäkuussa 2011 tehtiin 
KDKT:n ja Kiinan välinen sopimus 
yhteisen vapaakauppa-alueen 
perustamisesta Hwanggumpyon-
gin ja Wihwan saarille sekä Kiinan 
raja-alueelle Dandongin lähelle. 
Vapaakauppa-alueen koko on 
120 hehtaaria. 

Uuden vapaakauppa-alueen 
tarkoituksena oli parantaa Kiinan 
ja KDKT:n välistä infrastruktuu-
ria (mm. siltojen rakentaminen ja 
kunnostaminen sekä rautatieyhte-
yden rakentaminen) ja mahdollis-
taa suuret kiinalaiset investoinnit 
KDKTn kaivoksiin. Kaikki nämä 
on nivottu yhteen Kiinan koillis-
provinssien kehittämissuunnitel-
man kanssa eikä tämän strategi-
an toteuttaminen ollut kiinalaisten 

KDKT:n erityistalousalueet, osa 4
Hwanggumpyong-Wihwa erityistalousalue

paikallisviranomaisten mukaan 
mahdollista ilman KDKTn talou-
den rinnakkaista kehitystä.

Vapaakauppa-alueen toiminnan 
tuli suunnitelman mukaan keskit-
tyä informaatioteknologiaan, mat-
kailuun ja kulttuuriin, moderniin 
maatalouteen sekä kevyeeseen 
teollisuuteen. Myöhempiin suun-
nitelmiin kuului mm. matkustaja- 
ja rahtialusten telakoita ja tieverk-
kohankkeita. 

Vapaakauppa-alueen raken-
taminen ei kuitenkaan edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Hanke 
on ollut keskeytyksissä pitkiä ai-
koja mm. pääsihteeri Kim Jong 
Ilin kuoleman jälkeen. Uuden 
Amnok-joen sillan, joka yhdistää 
Kiinan Dandongin ja KDKTn Si-
nuijuon, rakentaminen aloitettiin 
2011 ja se valmistu vuonna 2014. 
Siltaa ei kuitenkaan ole vielä otet-

tu käyttöön, sillä KDKTn puolei-
nen infrastruktuuri, kuten tie ja tul-
liasema ei vielä ole valmiina. 

Kiinan presidentti Xi Jinping 
lupasi kesäkuun 2019 KDKTn 
vierailunsa aikana, että Kiina ra-
hoittaisi uuden rajasillan KDKTn 
puoleisen infrastruktuurin raken-
tamista sekä rahoittaisi laajem-
minkin Hwanggumpyongin va-
paakauppa-alueen rakentamista.

Kiinan halukkuuden osallistua 
kustannuksiin on tulkittu viittaa-
van siihen, että Kiina haluaa kehit-
tää taloussuhteita KDKTn kanssa 
vakaasti huolimatta KDKTaan 
kohdistuvista pakotteista. Lisäk-
si on huomattava, että kiinalaiset 
alueelliset taloussuunnitelmat on 
laadittu niin, että niiden toteutumi-
nen edellyttää talousyhteistyötä 
myös rajajoen toiselle puolelle.

Hwanggumpyong-Wihwan erityistalousalue sijiatsee KDKT:n ja Kiinan rajalla.



Suomi-Korea-seuran tapahtumat

•	 Seuran 50-vuotisjuhla Kirjan talolla 11. syyskuuta 2021

Tapahtumakalenteri

Uusia maskeja saatavilla
 
Saimme lisää Korea-aiheisia kan-
gasmaskeja. Määrät ovat pieniä, 
joten toimi nopeasti, jos haluat 
tämän joukosta erottuvan kas-
vosuojaimen! Maskeissa säädet-
tävät kiinnitysnauhat. HUOM! 
Kyseessä ei ole lääketieteellinen 
hengityssuojain.

Hinta 15 € (sis. postikulut)
Tilaukset koreaseura@gmail.com

Merkitse viestiin numerolla,
minkä maskin haluat.


