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Takakansi 125 euroa

Tekijänimin julkaistut artikkelit edustavat kirjoit-
tajiensa näkemyksiä. Toimitus pidättää itsellään 
oikeuden lyhentää ja muokata artikkeleita  
kirjoittajan suostumuksella.

ISSN 0359-9965

Suomi-Korea-seura ry

Puheenjohtajan tervehdys
johtuu koronasta. Samoin kuin Pohjois-Ko-
rean matkat, rajojen ollessa nyt kiinni, jäävät 
tekemättä.

Tässä tilanteessa seuran tärkeä tehtävä on 
välittää tietoja Koreasta jäsenistölle ja muille 
suomalaisille.

Hyvää syksyn jatkoa!

Pekka Kotkasaari
puheenjohtaja

Euroopan tilanne on Ukrainan sodan takia py-
sähtynyt ja kaikki odottavat jotain tapahtuvan. 
Pohjois-Korean reaktioista on annettu erilai-
sia lausuntoja. Esimerkiksi että Pohjois-Korea 
myy ammuksia Venäjälle. Pohjois-Korea on 
ilmoittanut, etteivät he myy mitään. Länsileh-
distö tekee juttuja, joita Pohjois-Korea ei kom-
mentoi.

Suomessa edesmennyt kalastaja Pentti 
Linkola on sanonut, että maailma pelastuu 
vain Pohjois-Korean keinoilla. Pentti Linkola 
piti Pohjois-Koreaa ihannevaltakuntana. Tie-
teeseen ja teknologiaan panostava Pohjois-
Korea on mielestäni jotain, mitä Linkola ei 
toivonut. Onko Linkola eläessään käynyt Ko-
reassa, en tiedä.

Tietoja saamme Tukholman lähetystöstä, 
joka tällä hetkellä on hyvin vaitonainen. Kaikki 

Kannen kuva: Kim Won Cholin teos Yksimielisyys. 
(Nichola Bonner: Printed in North Korea.)
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Korean demokraattisen kan-
santasavallan alueesta 80 % on 
vuoristoa. Tämä ei kuitenkaan 
päde Etelä- Hwanghaen maa-
kunnassa, joka on suurelta osin 
tasankoa. Se onkin KDKT:n vil-
ja-aitta, tai kuten korealaiset sa-
novat, ”Korean leipäkori”. 

Etelä-Hwanghae sijaitsee maan 
lounaisosassa Keltaisenmeren 
rannikolla. Maakunta rajoittuu 
lännessä Keltaiseen mereen, 
pohjoisessa ja idässä Pohjois-
Hwanghaen maakuntaan ja Nam-
pon kaupungin erityishallintoalu-
eeseen. Etelärajalla on Korean 
demilitarisoitu vyöhyke. Maakun-
ta saa nimensä sen suurimmista 
kaupungeista Haejusta ja Hwang-
justa. Nimi tarkoittaa kirjaimelli-
sesti ”Keltaista merta” koreaksi.

Maakunnassa asuu noin 2,3 mil-
joonaa asukasta ja sen pinta-ala 
on 8 002 neliökilometriä. Maakun-
nan pääkaupunki on Haeju. Etelä-
Hwanghae on hallinnollisesti jaet-
tu 1 kaupunkiin ja 19 piirikuntaan.

Etelä-Hwanghaen rannikolla on 
monia pieniä pääosin asumatto-
mia saaria. Osasta saarista on 
kiistaa Etelä-Korean kanssa.

Suuri osa maakunnasta on 

omistettu maanviljelykselle. Siellä 
viljellään monenlaisia vihannek-
sia, hedelmiä, viljaa ja riisiä. Maa-
kunnassa on myös merkittävää 
raskasta ja kevyttä teollisuutta, 
satamia ja kaivoksia.

Alueella on myös useita muinai-
sia hautakumpuja ja kulttuurijään-
nöksiä.

Pääkaupunki Haeju

Maakunnan pääkaupungissa, 
Haejussa on maan toiseksi suurin 
satama Wonsanin sataman jäl-
keen. Haeju on myös merkittävä 
kulttuuri ja tiedekaupunki. Siel-
lä on toistakymmentä yliopistoa 
(kuten Haejun yliopisto, Haejun 
taideopisto ja Kim Je Won maa-
talousyliopisto) sekä parisen kym-
mentä ammattikoulua. Kaupun-
kiin järjestetään matkoja myös 
ulkomaisille turisteille. Siellä voi-
daan poiketa esimerkiksi Kaeson-
gin tai Nampon matkalla.

Kaupungin keskustan kuului-
simpia nähtävyyksiä on Puyon-
gin paviljonki. Kauempana ole-
via kauniita vierailukohteita ovat 
Suyang-vuorten putoukset ja 
linnoitus. Suyang-vuoret sijaitse-
vat Haejun ja Sinwon piirikunnan 

puolessa välissä. Siellä on myös 
Koguryon (37 eaa.–668) aikainen 
reilu viisi kilometriä pitkä muuri 
sekä siihen liittyviä torneja, ken-
raalin terassi sekä muinaisten 
asumusten jäänteitä.

Haejun lähstöllä sijaitsee Gy-
enamin valtiontila, joka on maa-
talouden mallitila alueen muille 
tiloille. Tilalla kasvatetaan mm. 
nautoja ja vuohia ja tilalla on bio-
kaasulaitos, jossa tuotetaan me-
taania. Tilalla vierailee myös ulko-
maisia turisteja

Puyongin paviljonki

Puyongin paviljonki rakennet-
tiin ensin Haejun ympärillä olevan 
muurin Yong-portin eteen vuonna 
1 500 ja laajennettiin sitten lammi-
kon päälle vuonna 1 526. Se sei-
soo lammen päällä kivipilareilla ja 
vaikuttaa kuin se kelluisi lammen 
yllä. Se tuhoutui Yhdysvaltojen 
pommituksessa Korean sodan ai-
kana, mutta on sittemmin raken-
nettu uudelleen.

Muinaiset runoilijat kuvasivat 
maisemaa lauseella ryongdan-
gchongu, tihkuvan sateen ääni, 
joka syntyy veden pudotessa loo-
tuksen lehdille. Legendan mukaan 

KDKT:n maakunnat
Etelä-Hwanghae – KDKT:n vilja-aitta

Etelä-Hwanghae on viljavaa seutua. (Kuvat: Pictorial Korea 10/22)
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paikalliset ihmiset eivät saaneet 
unta, koska sammakot kurnutti-
vat yötä päivää. Kenraali nimellä 
Nam oli huolissaan tästä ja kirjoitti 
muutaman sanan paperille ja heit-
ti sen lampeen. Siitä lähtien sam-
makot lakkasivat kurnuttamasta ja 
ihmiset nukkuivat sikeästi. 

Anakin piirikunta

Anakin piirikunnassa sijaitsee 
Koreassa erittäin tunnettu Kuwol-
vuori. Se on 954 metriä korkea ja 
siellä on jyrkkiä kallioita, syviä re-
heviä rotkoja, syvänsinisiä lampia 
ja valkoisia vesiputouksia. Kuwol 
on yksi muinaisen Korean kuu-
desta kuuluisasta vuoresta.

Kuwolin alueella sijaitsee Sans-
ongin vallankumouspaikka, jossa 
Kim Hyong Jik, presidentti Kim Il 
Sungin isä, osallistui 10 marras-
kuuta 1921 osallistuen vastarin-
taliikkeen edustajien kokoukseen. 
Kokouksessa esitettiin politiikka, 
jonka mukaan aseellinen taistelu 
oli ainoa tapa saavuttaa voitto Ja-
panin vastaisessa taistelussa.

Muista Kuwolin alueen nähtä-
vyyksistä mainittakoon Kuwolin 
muuri, joka rakennettiin Koguryon 
valtakunnan aikana estämään ul-
koisia invaasioita. Muurin pituus 
on 5,23 kilometriä ja sen korkeus 
on 3,5-5,2 metriä.

Kuwolin alueella sijaitsevia 
buddhalaistemppeleitä ovat Wol-
jonin temppeli, joka rakennet-
tiin ensimmäisen kerran 846 ja 
restauroitiin Ri-dynastian (1392 
– 1910) aikana sekä Samsongin 
temppeli, joka rakennettiin taas 
Koryo-dynastian (918–1392) lo-
pulla. 

Anak on hyvin kuuluisa Ko-
guryon aikaisista haudoistaan, 
joista tunnetuin on Anakin hau-
ta nro 3. Kuningas Kogukwonin 
(331–371) hautamausoleumissa 
on taidokkaita muraalimaalauk-
sia. Koguryon ajan haudat on re-
kisteröity Unescon maailmanpe-
rintöluetteloon. 

Changyon piirikunta

Changyon piirikunta muistetaan 
parhaiten Korean sodan aikai-
sesta Sinchon massamurhasta, 
jossa amerikkalaiset sotilaat ja 
heidän kannattajansa tappoivat 
noin 35 000 ihmistä 52 päivän ai-
kana. Tämä on noin neljäsosaa 
Sinchonin silloisesta väestöstä. 
Joukkomurha tapahtui Korean so-
dan toisen vaiheen aikana 1950 
kun Pohjois-Korean armeija oli 
joutunut vetäytymään Hwangha-
en maakunnasta. Vuonna 1958 
perustettu ja hiljattain laajennet-
tu Sinchon Museum of American 
War Atrocities -museo esittelee 
tämän tapahtuman.

Kangryongin piirikunta

Kangryongin piirikunnan ranni-
kolla on merkittäviä merilintupo-
pulaatioita, ja siellä pesii merkit-
tävä mantsuriankurki populaatio. 
Tästä on kirjoitettu tarkemmin 
aiemmissa Korean ystävät lehdis-
sä.

Kwailin piirikunta

Kwailin piirikunnan talous pe-
rustuu hedelmien tuotantoon. 

Nimi Kwail tarkoittaa koreaksi 
hedelmää. Kwailin piirikunnan 
hedelmäosuuskunta on merkittä-
vä valtakunnantason toimija, joka 
viljelee monenlaisia hedelmiä. Ti-
lalla on myös tehdas, joka tuottaa 
monenlaisia hedelmäjalosteita. 
Osuustoimintatila on usein uu-
tisotsikoissa, sillä siellä tehdään 
merkittävää hedelmäntuotannon 
kehittämistä.

Ongjinin piirikunta

Ongjin piirikunta on vahvaa 
maatalousaluetta. Riisi on tärkein 
satokasvi, mutta myös vehnää, 
maissia, papuja, bataattia ja puu-
villaa viljellään. Alue oli aikoinaan 
metsäinen, mutta metsämaata ei 
ole juurikaan jäljellä. Lämpimien 
ja kylmien merivirtojen kohtaami-
nen tekee tästä alueesta kalas-
tusalan keskuksen. Myös kultaa, 
piidioksidia ja marmoria louhitaan 
täältä. Ongjinin kuumat lähteet 
ovat suosittu turistikohde.

Ongjinin lahdella sijaitsee tär-
keä lintualue. Se käsittää 3500 
hehtaaria kosteikkoja, mukaan lu-
kien riisipellot, ja 1000 hehtaarin 
suojelualueen. BirdLife Interna-
tional on määritellyt sen tärkeäksi 
lintualueeksi (IBA).

Pyoksongin piirikunta

Pyoksongin piirikunnassa si-
jaitsee merkittävä turistinähtä-
vyys, Sokdamgugokin laaksot. 
Yhteensä yhdeksän laakson ko-
konaispituus on kahdeksan ki-
lometriä. Unbyongin laaksossa 
sijaitsee Sohyon akatemia, jonka 
perusti konfutselainen opettaja 
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Ri I (1536-1584). Alueella on run-
saasti lepokoteja.

Ryongyon piirikunta

Myös Ryongyon piirikunnan 
rannikko tunnetaan ympäristös-
tään. Kaksi KDKT:n luonnonsuo-
jelualuetta sijaitsee rannikkokais-
talla. Changsanin niemellä on 
25,8 km²:n kasviensuojelualue 
ja niemimaan pohjoispuolella on 
Monggumpin hiekkadyynit, pinta-
alaltaan 0,1 km². Ryongyonissa, 
Mongguomphossa, sijaitsee myös 
tunnettu luonnonmonumentti ele-
fanttikallio. Elefantinmuotoinen 
kallio on 15 metriä korkea ja kol-
me metriä leveä. Alueella sijaitsee 
useita merivesikylpylöitä.

Ryongyon oli ensimmäinen 
paikka, jossa protestanttinen kris-

Maatalouskoneita toimitettiin Etelä-Hwanghaen 
maakuntaan

Etelä-Hwanghaen maakunta on KDKT:n tärkein maataloustuotantoalue. Syyskuussa 2022 alueelle toimi-
tettiin 5500 uutta maatalouskonetta. Hanke pohjautuu puolueen asettamaan maaseudun vallankumouksen 
nopeuttamiseen teollistamalla maataloutta. 

Maaseudun heikko koneistus on maanviljelyksen pullonkaula. KDKT:ssa pelloilla voidaan viljellä kaksi 
satoa vuodessa. Tämän onnistuminen edellyttää, että sato saadaan korjattua sen valmistuttua nopeasti. 
Samoin seuraava kylvö on saatava aikaan nopeasti, jotta toinen sato ehtii kypsyä. Tämä on hyvin vaikea 
toteuttaa, ellei maatalous ole koneellistettua.

Maaseudun konekannan modernisaatioon ja lisäämiseen pannaan nyt panoksia KDKT:ssa.

tinusko rantautui Korean niemi-
maalla 1800-luvun lopulla.

Sinchonin piirikunta

Sinchonin piirikunnassa on 
useita kuuluisia kuumia lähteitä, 
mukaan lukien Sinchonin ja Kullo-
jan lähteet. Piirikunnassa sijaitsee 
myös Chahyesan buddhalainen 
temppeli, joka perustettiin vuonna 
1572.

Sinwonin piirikunta

Sinwonin piirikunnassa, Kye-
nam-rissä sijaitsee yksi KDKT:n 
merkittävimmistä eläintiloista (Ky-
enamin osuustoimintatila). Siellä 
kasvatetaan vuohia, sikoja, nau-
takarjaa ja kaneja. Tilalla jalos-

tetaan juustoa, voita ja jugurttia. 
Maitoa tuotetaan 200 tonnia vuo-
dessa ja lihaa 100 tonnia vuodes-
sa.

Unryulin piirikunta

Unryulin rautakaivos on yksi 
KDKT:n johtavista rautamalmin 
lähteistä. Vuonna 1975 rakennet-
tu 4,6 kilometriä pitkä hihnakul-
jetin kuljettaa kaivoksesta ranni-
kolle jätekiveä. Kiveä on käytetty 
patojen rakentamiseen rannikon 
luotojen väliin ja näin on palautet-
tu maanviljely mataliin lahtiin. Pa-
dot palvelevat myös kalastusta ja 
suolantuotantoa.

Juha Kieksi
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Junghungin kylä on hyötynyt KDKT:n modernisoinnista mm. rakennuskannan kautta. (Kuva: Pictorial Korea 10/2022)

Junghung, vuoristokylä Samjiyonissa
Junghungin vuoristokylä sijaitsee 1300 metrin korkeudessa Samjiyonissa Ryanggangin maakunnassa. Alu-
eelle perustettiin maatila 1960-luvulla. Sittemmin alue on kokonaan uudistettu. Vuonna 2018 puheenjohtaja 
Kim Jong Un vieraili maatilalla. Sen myötä tilaista päätettiin tehdä maatalouden koneellistamisen mallitila. 
Puheenjohtajan vierailun aikana kävi ilmi, että koneistuksessa on puutteita ja konekanta vanhaa. Tilalla 
viljellään perunaa ja vehnää, ja tila on onnistunut kohottamaan hehtaarisatoja pitkään.

Myös tilan asuntokanta on uudistettu kokonaan. Maatyöläiset voivat asua asunnoissa täysin ilman mak-
sua.

Myynnissä lippuja
Lippujen koko 13,5x21 cm, 

varsi 30 cm. Materiaali poly-
esteriä.

Saatavilla seuraavat liput:
Ylärivi: KDKT:n valtio, Korean 

työväenpuolue
Keskirivi: Sosialistinen nuori-

soliitto, Korean kansan armei-
ja

Alarivi: KDKT:n puolustusko-
missio, Korea on yksi

Lippujen hinnat 5 € kpl. Koko 
sarja 25 €. Postikulut 2 €, tila-
tessa 3 tai enemmän maksu-

ton postitus.
Tilaukset:

juha.kieksi@saunalahti.fi tai 
tekstiviestillä 045 671 3408

MAINOS
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Yhdysvaltain imperialismin 
lujittaminen

Korean sodan vaikutus Yhdys-
valtoihin oli maailmanlaajuisesti 
merkittävin. Koska Neuvostoliiton 
valtuutettu boikotoi YK:n turval-
lisuusneuvostoa protestina sitä 
vastaan, että Yhdysvallat esti 
Kiinan uuden hallituksen poistu-
misen Kiinan istuimelta, Yhdys-
vallat onnistui saamaan Yhdis-
tyneet Kansakunnat tukemaan 
retkikuntansa, jota kutsutaan vielä 
nykyäänkin YK:n komentamaksi 
huolimatta siitä, että se oli täysin 
USA:n hallinnassa. Tämä Yhdis-
tyneiden Kansakuntien manipu-
lointi toistettiin vuonna 2006, kun 
YK:n pakotteet asetettiin Pohjois-
Koreaa vastaan sen ydinpelote-
ohjelman vuoksi.

Korean sota oli Jumalan lahja 
Yhdysvaltain turvallisuusviran-
omaisille. Se oli kuuma sota, jota 
tarvittiin kylmän sodan lujaksi 
pohjaksi, sekä toiminnallisesti että 
kansan mielikuvien ylläpitämisek-
si. Se tarjosi taloudellista piristys-
tä, johon tuli pian riippuvuus ja se 
perusti pysyvän sotatalouden. So-
tilasteollisesta kompleksista, josta 
Dwight Eisenhower varoitti jäähy-
väispuheessaan, tuli Yhdysvaltain 
yhteiskunnan keskeinen piirre. 
Tämä kompleksi pitää sisällään 
paitsi armeijan ja asevalmistajien, 
myös turvallisuus- ja tiedustelu-
yhteisöt sekä kaikki politiikassa, 
tiedotusvälineissä, ajatushauto-
moissa, tiedemaailmassa ja niin 
edelleen työskentelevät, jotka 
ansaitsevat elantonsa sodasta 
tai sen pelosta. Sotilasteollinen 
kompleksi täydentää imperialis-
mia tiedottaessaan ja ajaessaan 
eteenpäin Yhdysvaltain ulkopoli-
tiikkaa ja suurta osaa Yhdysval-
tain yhteiskunnasta. Korean sota 
oli siis niiden ”ikuisten sotien” kan-
saäiti, jotka presidentit lupaavat 
lakkauttaa, mutta eivät koskaan 

sitä tee.
Huolimatta menestyksestään 

militarisoinnin edistämisessä, Ko-
rean sota oli ensimmäinen sota, 
jota Yhdysvallat ei voittanut. Se 
päättyi sotilaalliseen umpikujaan, 
mikä johti aselepoon – taistelujen 
keskeyttämiseen – mutta ei voit-
toon eikä rauhaan. Yleisölle siitä 
tuli ”unohdettu sota” ja militaris-
teille hyvä syy lisätä sotilasme-
noja. 

Huolimatta teknologian ja teolli-
sen voiman ylivoimaisista eduis-
ta, Pentagon piti Kiinaa valtavana 
voimana. Kineettisen sodan pelko 
Kiinan kanssa merkitsi sitä, että 
sotaa oli jatkettava muilla tavoilla 
– nimittäin diplomaattisella (yrite-
tään pitää se poissa YK:n turval-
lisuusneuvostosta ja Taiwanista) 
ja taloudellisilla tavoilla. Kauppa-
saarto jatkui 1970-luvulle asti ja 
sanktiot jatkuivat edelleen. Sank-
tioiden intensiteetti on vaihdellut 
vuodesta 1950, mutta lisääntynyt 
voimakkaasti viime vuosina, kun 
pelko Kiinan noususta on lisään-
tynyt Washingtonissa. 

Korean sota johti myös Yhdys-
vallat puuttumaan suoraan Kii-
nan sisällissotaan. Washington 
oli panostanut Tšiang Kai-šekiin 
ja toimittanut hänelle sotatarvik-
keita (jotka päätyivät tavallisesti 
kommunistien käsiin), mutta nyt 
hänen Taiwanissa sijaitseva hen-
kireikänsä oli suojeltava, mikä ai-
heutti kipeän kolhun Yhdysvalto-
jen ja Kiinan suhteisiin.

Vuonna 1952 ilmestyvässä 
Monthly Review Press -kirjassaan 
The Hidden History of the Kore-
an War IF Stone korosti Tšiang 
Kai-šekin ja Rheen välistä tiivistä 
yhteistyötä, kenties salaliittoa, eri-
tyisesti keväällä 1950 sodan voi-
mistuessa. Molemmat tarvitsivat 
Yhdysvaltain tukea tehokkaampia 
ja suositumpia kotimaisia vihollisi-
aan, kommunisteja, vastaan.

Sota ankkuroi USA:n imperia-
lismin Korean niemimaalle ja teki 
Korean jatkuvasta antagonistises-
ta jakautumisesta välttämättömän 
osan Yhdysvaltain etulinjassa Kii-
naa vastaan.

Tulilinjalla - Korean niemimaa
Yhdysvaltain ja Kiinan strategioissa osa 2

Pohjois-Koreaa on yritetty vuosien saatossa painostaa pakotteilla.
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Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat herättäneet huolta Yhdysvalloissa, ja uusis-
ta käänteistä uutisoidaan laajasti. (Kuvat: Rodong Sinmun)

Korean niemimaa

Sota saattoi päätökseen Korean 
kahden osan rakentamisen erilli-
siksi, kilpaileviksi valtioiksi, jotka 
kilpailevat legitimiteetistä ja suh-
teista, vaikkakin eri tavalla, suoje-
lijoidensa - Yhdysvaltojen, Kiinan 
ja Neuvostoliiton - kanssa. Samal-
la ne on nähtävä symbioottisena 
kokonaisuutena. Kumpikaan ei 
olisi saanut samantasoista tukea, 
ellei toista olisi ollut olemassa. 
Jos pohjoinen olisi voittanut ja yh-
distänyt niemimaan hallintaansa, 
Yhdysvallat olisi aikanaan tullut 
toimeen sen kanssa, kuten se teki 
myöhemmin yhtenäisen Vietna-
min kanssa.

Pohjois-Korea

Pohjois-Korea on harvoin ollut 
poissa Yhdysvaltojen otsikoista, 
varsinkin viime vuosikymmeni-
nä, ja se on lujasti kiinni ulkopo-
liittisen yhteisön ajattelutavassa. 
Miksi sillä on niin näkyvä asema, 
tarvitaan selitystä tavanomaisten 
kliseiden lisäksi. On selvää, että 
Korean sodan epäonnistuminen 
järkyttää, mutta Vietnamin sodan 
epäonnistuminen oli kiusallisempi 
ja Kiinassa seurauksellisempi. 

Pohjois-Koreasta ei selvästi-
kään ole välitöntä vaaraa Yhdys-
valloille eikä hallitukselle etelässä. 
Inchonin maihinnousun jälkeen oli 
epätodennäköistä, että sota syt-
tyisi uudelleen ja pohjoinen val-
tasi niemimaan eteläosan kuten 
1950-luvulla. Koska Yhdysvallat 
hallitsee merta ja ilmaa, eikä se 
osoita todellisia merkkejä siitä, 
että se olisi hylännyt asemansa 
Aasian mantereella, tällaiset Poh-
jois-Korean ponnistelut olisivat 
turhia, vaikka ne olisivatkin toteu-
tettavissa. 

Samoin viime vuosien hysteria 
Pohjois-Korean mannertenväli-
sistä ballistisista ohjuksista, jotka 
luultavasti, mutta eivät varmasti 
pystyisivät iskemään Yhdysval-
tojen mantereelle, on järjetöntä. 
Sen järjettömyyden kuvaa hie-
nosti tarina puolustusministeri Jim 

Mattisista, joka nukkui kuntosali-
vaatteissaan hyökkäystä odotel-
lessa. Ohjuksen laukaiseminen 
Yhdysvaltoihin olisi tarpeeton it-
semurha. 

Nämä rakenteet liittyvät enem-
män Yhdysvaltain sisäpolitiikan 
dynamiikkaan, jota tietysti auttoi 
nälkäinen sotilasteollinen komp-
leksi, kuin todellisuuteen. Siitä 
huolimatta käsitys ja usko, olivat-
pa ne kuinka järjettömiä tahansa, 
ovat erittäin tärkeitä. Kaikki presi-
dentit tulevat virkaan uskoen, että 
on aika ”tehdä jotain Pohjois-Ko-
rean uhkalle”.

Itse asiassa Pohjois-Korea 
asettaa Yhdysvaltain imperialis-
mille kaksi päähaastetta. Yksi on 
esimerkki, jonka se antaa muil-
le. Jos se tuhottaisiin kuten Irak 
tai Libya, se toimisi varoituksena 
muille. Mutta sen uhmakas sie-
tokyky 70 vuoden ajan osoittaa 
USA:n vallan rajat. Viimeaikainen 
ydinpelotekehitys vahvistaa tätä. 
Lisäksi, jos Pohjois-Korea voi 
käyttää tätä pelotetta torjuakseen 
hyökkäykset, ja pakottaakseen 
Yhdysvallat hyväksymään rau-
hanomaisen rinnakkaiselon, se 
antaisi erittäin vaarallisen viestin 
muille, Iranista alkaen.

Sitten on kysymys Kiinasta. 
Pohjois-Korean kukistaminen ja 

Yhdysvaltojen vallan laajenta-
minen Kiinan rajalle saattaa olla 
houkuttelevaa, mutta vaikka se 
saavutettaisiin, se heikentäisi 
USA:n läsnäolon oikeutusta Ko-
reassa ja vaarantaisi koko vahvis-
tuvan sotilaallisen aseman Koillis-
Aasiassa, joka on Yhdysvaltojen 
Aasian-strategian perusvoima. 
Yhdysvallat tarvitsee Pohjois-
Koreaa koettuna uhkana puolus-
taakseen ja lujittaakseen hallin-
taansa Etelä-Koreassa.

Alustavat merkit viittaavat sii-
hen, että Joe Bidenin hallinto jat-
kaa menneisyyden tinkimätöntä 
politiikkaa vaatien Pjongjangilta 
yksipuolista ydinaseriisuntaa il-
man mitään merkittävää vasti-
neeksi. Tämä ei ole yllättävää, 
sillä Korean niemimaalla vallitse-
va jännitys on Kiinan vastaisen 
strategian keskeinen osa. Pjong-
jangin reaktio on ennakoitavissa 
ja oletettavasti odotettu ja toivottu. 
Ensimmäinen varaulkoministeri 
Choe Son Hui antoi julkilausuman 
18. maaliskuuta 2021, kun ensim-
mäiset Bidenin aikakauden sota-
harjoitukset olivat loppumassa, ja 
toisti, ”etteivät Korean demokraat-
tinen kansantasavalta ja USA ei-
vät aloita vuoropuhelua. Tällainen 
voi olla mahdollista, jos Yhdysval-
lat lopettaa vihamielisen politiik-
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Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitukset aiheuttavat jännitteitä Korean 
niemimaalla. (Kuva: Wikimedia Commons/Republic of Korea Armed Forces)

kaansa Pohjois-Koreaa kohtaan.” 

Etelä-Korea

Vaikka Etelä-Korea jää suuresti 
Pohjois-Korean varjoon tiedotus-
välineissä, Etelä-Korea on todel-
la Yhdysvaltojen kiinnostuksen 
kohteena niemimaalla. Koska 
se nähdään alistuvana ”hyvänä 
kaksosena”, toisin kuin uhmak-
kaasti riippumaton ”paha kakso-
nen” pohjoisessa, se kiinnittää 
vähemmän huomiota. Tämä käsi-
tys tottelevaisuudesta ei ole aivan 
tarkka – Rhee uhmasi avoimesti 
Yhdysvaltoja, etenkin Korean so-
dan aseleponeuvottelujen aikana, 
ja kaksikymmentä vuotta myö-
hemmin Park Chung-hee aloitti 
salaisen ydinaseohjelman. Roh 
Moo-hyun haaveili siirtyvänsä 
kohti ”autonomiaa”, mutta nykyi-
nen presidentti Moon Jae-in ei 
osoita sellaista hengen riippumat-
tomuutta. 

Presidenteistä riippumatta Ete-
lä-Korea on alisteinen valtio, jolla 
on rajoitettu suvereniteetti, jonka 
Yhdysvallat on luonut palvele-
maan etujaan. Yhdysvalloilla on 
suora ”sodanaikainen valvonta” 
Korean tasavallan armeijassa ja 
lupauksista huolimatta tämä to-
dennäköisesti jatkuu, ehkä YK:n 
komennon kautta. Tämä ei ole vä-
häinen etu Yhdysvalloille. 

Korean tasavallalla on noin 600 
000 sotilaan pysyvä armeija sekä 
valtava koulutetun sotilasvoiman 
reservi. Sen sotilasmenot vuonna 
2019 olivat kymmenenneksi suu-
rimmat maailmassa 40 miljardilla 
dollarilla. Kuten muidenkin Yhdys-
valtojen ”liittolaisten” kohdalla on, 
Etelä-Korealla ei ole riippumatto-
muutta, ja yhteentoimivuuspoli-
tiikan vuoksi se on riippuvainen 
Yhdysvalloista tärkeimpien oh-
jaustoimintojen osalta. Se ei voi 
käydä sotaa yksinään, mutta se 
on valtava apu Yhdysvaltain so-
tilaalliselle voimalle. Huolimatta 
sen huutelusta Pohjois-Korean 
uhasta ja Yhdysvaltojen läsnä-
olon tarpeesta, Etelä-Korean soti-
laallinen vahvuus yksin on paljon 

suurempi kuin Pohjois-Korean. 
Sen sotilasbudjetti voi olla yli kol-
mekymmentä kertaa pohjoisen 
budjettiin verrattuna. Vaikka sen 
kannattajat sisäistävätkin myytin 
Etelä-Korean puolustamisesta 
pohjoista vastaan, tämä raken-
nelma on pohjimmiltaan tekosyy 
Kiinaa vastaan suuntautuvalle 
politiikalle.

Etelä-Korea oli tärkeä apu Yh-
dysvalloille Vietnamissa, tarjoten 
300 000 sotilasta – ja vain Yhdys-
valloille itselleen. Se on sittemmin 
toimittanut suurelta osin symboli-
sia joukkoja Lähi-idän sotiin. Mil-
lä tavalla Etelä-Korean armeijaa 
voitaisiin käyttää sodassa Kiinaa 
vastaan, on avoin kysymys, mutta 
epäilemättä Washingtonin stra-
tegit työskentelevät sen parissa 
epävirallisesti. 

Etelä-Korea on myös erittäin 
tuottoisa markkina USA:n ase-
myynnille. Kymmenen vuoden 
aikana vuoteen 2019 asti sen 
osuus Yhdysvaltain myynnistä oli 
neljännes ja joinakin vuosina se 
oli suurin ostaja. Vaikka ajoittain 
armeija yrittää ostaa aseita, jotka 
sopivat paremmin heidän tarpei-
siinsa, poliittinen paine yleensä 
voittaa ja noin 80 prosenttia sen 
ostoista tehdään Amerikasta. Ko-
rean tasavallalla nimellisesti su-
vereenina maana on huomattava 

diplomaattinen merkitys Koillis-
Aasiassa ja maailmanlaajuisesti, 
esimerkiksi Yhdistyneissä Kansa-
kunnissa.

Näitä Yhdysvaltojen saamia 
ehdollisia etuja tukee pysyvämpi 
etu. Syy siihen, että Washington 
asettui Korean niemimaalle vuon-
na 1945, oli ennen kaikkea sen 
strateginen sijainti, joka on edel-
leen voimassa, ja nyt pääpaino on 
Kiinassa.

Yhdysvaltojen läsnäolo Etelä-
Koreassa tarjoaa sille tukikohtia, 
erityisesti Camp Humphreysin ja 
Osanin lentotukikohdan. Lisäksi 
siellä on Jejun laivastotukikohta, 
joka on näennäisesti Etelä-Kore-
an tukikohta, mutta joka tarjoaisi 
tiloja Yhdysvaltain laivastolle, jos 
Kiinan kanssa jännitys kohoaa.

Vaikka tukikohdat ovat pääasi-
allisesti voimavara, josta voidaan 
projisoida voimaa, niiden merki-
tys kasvaa myös paikoissa, jotka 
helpottavat vahvistusten vastaan-
ottamista. Kyky siirtää joukkoja 
ympäri maailmaa on ratkaisevan 
tärkeää globaalille imperiumille, 
jolla on suhteellisen ohut soti-
laallinen mutta merkittävä logis-
tinen kapasiteetti. Ainakin parin 
vuosikymmenen ajan painopiste 
on siirtynyt kykyyn tuoda lisävoi-
mia tarvittaessa, ei vähiten Etelä-
Koreaan. Käsitteellä RSOI (vas-



10

Korean ystävät 3/2022

taanotto, käyttöönotto, siirtyminen 
eteenpäin ja integraatio), on tär-
keä rooli Yhdysvaltain sotilasstra-
tegiassa ja se on keskeinen osa 
Yhdysvaltain ja Korean tasavallan 
yhteisiä sotaharjoituksia. 

Yhdysvaltain sotilaallinen läsnä-
olo Etelä-Koreassa mahdollistaa 
sen, että se voi sijoittaa ja hallita 
joukkoja, jotka ovat lähellä koh-
detta. Huomionarvoisia tässä ovat 
THAAD (Terminal High Altitude 
Area Defense) -ohjuspuolustus-
yksiköt, jotka ovat näennäisesti 
suojelemassa Etelä-Koreaa Poh-
jois-Korean ohjuksilta. On hyviä 
syitä pitää tätä väitettä valheelli-
sena. 

Todennäköisesti tärkein soti-
laallinen toiminto THAAD-sijoituk-
sissa Koreassa on X-kaistainen 
tutkajärjestelmä, jonka kiinalaiset 
pelkäävät mahdollistavan Yhdys-
valtojen havaitsevan ohjusten 
laukaisut syvältä Kiinan sisältä ja 
syöttävän tiedot Yhdysvaltain oh-
juspuolustusjärjestelmään. Tämä 
puolestaan auttaa Yhdysvaltoja 
kehittämään ensimmäisen iskuky-
vyn Kiinaa vastaan. Yhdysvaltain 
asiantuntijat pyrkivät vähättele-
mään THAAD-tutkan valvontaky-
kyä, mutta kiinalaiset eivät, ja se 
on tärkeä asia, koska juuri kiina-
laiset päättävät Kiinan politiikasta. 

Laajempi kiinalaisten huolen-
aihe, ja Yhdysvaltain strategien 
juhlan aihe on se, että THAADin 
käyttöönotto Etelä-Korean mie-
lenosoituksineen ja Kiinan vas-
tatoimineen vahvistaa Yhdysval-
tojen valtaa Etelä-Koreassa ja 
edistää Yhdysvaltojen unelmaa 
tiiviin liiton muodostamisesta Yh-
dysvaltojen ja sille kahden alis-
teisen valtion Koillis-Aasiassa – 
Etelä-Korean ja Japanin – välillä. 
Tätä strategiaa haittaa Etelä-Ko-
rean jatkuva antagonismi Japania 
kohtaan, mutta se on silti edelleen 
Yhdysvaltain politiikan keskeinen 
periaate. THAADin käyttöönotto 
johti laajaan ja jatkuvaan kansan 
protestiin Etelä-Koreassa, mut-
ta se ei estänyt Moonin hallintoa 
noudattamasta Yhdysvaltain pää-
töstä. Mielenosoituksissa on ollut 

taipumus keskittyä ympäristö- ja 
terveysnäkökohtiin ja jättää huo-
miotta turvallisuusvaikutukset. 
THAAD lisää vaaraa, että Etelä-
Korea joutuu Kiinan koston koh-
teeksi sodan aikana.

Tietenkin kosto voi tapahtua 
rauhan aikana, ja Kiinan vastaus 
THAADiin oli nopea, hillitty mut-
ta voimakas. Sitä voidaan pitää 
vuoden 2020 Australian vastais-
ten toimien edeltäjänä, kalibroitu-
na varoituksena siitä, että Kiinan 
turvallisuuden uhat (Etelä-Korea) 
tai Kiinan sisäisiin asioihin puut-
tuminen ja sen alueellisen koske-
mattomuuden (Australia) heiken-
täminen Yhdysvaltojen strategian 
mukaisesti aiheuttaisivat kus-
tannuksia. Erään arvion mukaan 
Etelä-Korean kustannukset ovat 
yli 15 miljardia dollaria vuoteen 
2019 mennessä. Australian kans-
sa toistetun kaavan mukaan halli-
tuksen tason taloudellista kostoa 
seurasi kuluttajien boikotti, ja kii-
nalaisten matkailu ja Lotte-tavara-
talot olivat merkittäviä uhreja. 

THAAD-tapaus korostaa Etelä-
Korean dilemmaa, jonka monet 
maat ympäri maailmaa jakavat, 
että sen on pakko valita kansallis-
ten etujensa ja Yhdysvaltain suu-
ren strategian vaatimusten välillä.

Ehkä missään päin maailmaa 
tämä dilemma ei ole niin akuutti ja 
seurauksellinen kuin Etelä-Kore-
assa. Presidentti Park Geun-hye, 
kynttilänvalovallankumouksen 
syrjäyttämän Park Chung-heen 
tytär, joka on tällä hetkellä van-
kilassa, hyväksyi THAADin käyt-
töönoton Kiinan huolista huolimat-
ta. Moon Jae-inin hallinto kärsii ja 
häviää enemmän. Vain yhtenä 
esimerkkinä mainittakoon, että 
Pjongjangin julistus, jonka Moon 
allekirjoitti Kim Jong Unin kans-
sa 27. huhtikuuta 2018, ja lupasi, 
että: ”Molemmat osapuolet teke-
vät yhteisiä ponnisteluja akuuttien 
sotilaallisten jännitteiden purka-
miseksi ja sodan vaaran poista-
miseksi. Korean niemimaalla... 
Osapuolet sopivat lopettavansa 
kokonaan kaikki vihamieliset toi-
met toisiaan vastaan kaikilla aloil-

la, mukaan lukien maa, meri ja 
ilma.” 

On vaikea nähdä, että sotahar-
joitukset Yhdysvaltojen kanssa 
eivät loukkaisi näitä kohtia, mutta 
seuraavassa kuussa Yhdysvallat 
ja Etelä-Korea järjestivät yhteiset 
ilmasotaharjoitukset, joissa harjoi-
teltiin ”ennaltaehkäisevää ilmais-
kua Pohjois-Koreaan”. Vaikka 
sotaharjoituksia lievennettiin Do-
nald Trumpin ja Kimin välillä kesä-
kuussa 2018 pidetyn Singaporen 
huippukokouksen jälkeen, armei-
ja vetäytyi ja jatkoi vaimeammalla, 
mutta silti provokatiivisemmalla 
tasolla, 120 ilmaiskuharjoituksella 
pelkästään vuonna 2020. 

COVID-19-pandemia asetti 
omat rajoitteensa, mutta kun ar-
meija oppi löytämään keinoja sen 
hyödyntämiseksi ja Trumpin hal-
linto oli päättymässä, he ovat teh-
neet paluun. Niin paljon, että Kim 
Yo Jong, Kim Jong Unin sisar, joka 
vastaa suhteista Etelä-Koreaan, 
varoitti, että Moonin unelmat jän-
nityksen lieventämisestä, mikäli 
ne noudattelevat USA:n kantaa 
ovat tuomittu epäonnistumaan: 
”Mitä tahansa ja miten Etelä-Ko-
rean viranomaiset tekevät tulevai-
suudessa isäntänsä ohjeiden mu-
kaan, ne kolmen vuoden takaiset 
lämpimät kevätpäivät, joita he niin 
kovasti haluavat, eivät tule hel-
posti uudestaan.” 

Perusargumentti sotaharjoi-
tusten perustelemiseksi on, että 
ne ovat välttämättömiä Pohjois-
Korean pelottelemiseksi, mutta 
kun otetaan huomioon valtavat 
voimaerot, tämä ei pidä paikkaan-
sa. Niillä on useita tehtäviä, mutta 
tärkein niistä on se, että ne ovat 
hyvä tapa lisätä jännitystä samalla 
kun syytetään Pjongjangia, mikä 
todistaa Yhdysvaltojen läsnäolon 
välttämättömyyden Koreassa.

Viime kädessä sotaharjoituk-
set ja itse asiassa koko USA:n ja 
Etelä-Korean ”liittouma” koskee 
Kiinaa. Kun Trumpin ja Kim Jong 
Unin välisiä neuvotteluja käytiin 
vuonna 2018, kaksi australialais-
ta strategia piti Pohjois-Koreaa 
”vaarallisena häiriötekijänä”, mikä 
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haittasi keskittymistä todelliseen 
viholliseen Kiinaan. Etelä-Korean 
rooli oli selvä: ”Yhdysvalloilla on 
edelleen Aasiassa eturivin ase-
ma, suurelta osin alueellisten 
liittoutumiensa ansiosta. Puolus-
tusverkot ovat kustannustehokas 
voimanosoittaja. 

Etelä-Korea on monella tapaa 
voimien kerrannaistekijä. Sillä on 
suuri, hyvin varusteltu ja koulutet-
tu armeija ja valtava reservi, jotka 
kaikki ovat tottuneet seuraamaan 
Yhdysvaltain käskyjä. Se tarjoaa 
tukikohdan voiman projisoinnil-
le ja valvonnalle Kiinan lähellä. 
Se sijaitsee Aasian mantereella 
ja täydentää siten Japania, joka 
Taiwanin tapaan on uppoamaton 
lentotukialus.

Paljon mainostettu tarve puo-
lustaa Etelä-Koreaa tarjoaa 
suojan USA:n sotilasasemalle. 

Diplomaattisesti se on merkittä-
vä valtio, jolla on suuri talous ja 
rooli kansainvälisessä kaupas-
sa, ja sitä voidaan käyttää vah-
vistamaan Yhdysvaltain valtaa 
kansainvälisillä foorumeilla. Sen 
johtava rooli puolijohdesirujen 
valmistuksessa (yhdessä Taiwa-
nin kanssa) on tärkeä osa Yh-
dysvaltain taloustaistelua Kiinan 
kanssa. Strategian keskeinen osa 
on pakottaa Etelä-Korean talous 
irtautumaan Kiinasta ja olemaan 
kokonaan osa Yhdysvaltojen 
hallitsemaa kauppa- ja toimitus-
ketjujärjestelmää. Bonuksena se 
tarjoaa tuottoiset markkinat Yh-
dysvaltain aseteollisuudelle.

Etelä-Korea on toistaiseksi liian 
arvokas Yhdysvalloille, jotta se 
luopuisi vapaaehtoisesti läsnä-
olostaan ja valvonnastaan, eivät-
kä valtakunnalliset Yhdysvaltain 

kommentaattorit edes käsitä tätä 
mahdollisuutta. 

Jännitys ja sodan uhka sekä 
teollinen käsitys Pohjois-Koreasta 
hyökkääjänä, jonka vain Yhdys-
vallat voi pitää loitolla, tukee sen 
etenevää sotilaallista läsnäoloa 
Aasiassa, joka keskittyy yhteen-
ottoon Kiinan kanssa ja Etelä-Ko-
rean keskeisenä solmukohtana. 
Tämän vahvistaminen oli selvä 
tarkoitus ”Bidenin ulkopolitiikan 
toimeenpanijoiden” - ulkoministeri 
Anthony Blinkenin ja kansallisen 
turvallisuusviraston Jake Sulli-
vanin - ensimmäiselle vierailulle 
Souliin maaliskuussa 2021 sota-
harjoitusten aikana. 

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Hermannin kerholla Helsin-
gissä järjestettiin lokakuussa 
Korean Työväenpuolueen kun-
niaksi tilaisuus, jota kunnioitti 
läsnäolollaan Nepal-Korea-seu-
ran varapuheenjohtaja Manik 
Lama.

Manik Lama muistutti puhees-
saan, että Nepalissa toimii usei-
ta kommunistisia puolueita. Osa 
kommunistisista puolueista on 
noussut myös maan parlament-
tiin. Yhdistynyt maolainen rintama 
on huomattava poliittisen vallan 
käyttäjä Nepalissa.

Toveri Lama muistutti, että ly-
hyessä ajassa tilanne Itämeren 
alueella on muuttunut erittäin mo-
nimutkaiseksi. Itämerestä on tullut 
Nato-meri, jonka itäiseen pohjuk-
kaan Venäjä on jäänyt pussiin. 
Venäjä kokee tulleensa Itämerellä 
lännen eristämäksi.

”Pidän erittäin vaarallisena ja 
vastenmielisenä viimeaikaista 
kehitystä, jossa sota on tullut Eu-
rooppaan. Tietenkään kysymys 
ei ole vain Ukrainan ja Venäjän 
sodasta, vaan sodassa ovat Ve-
näjää vastaan Yhdysvallat, Nato 

ja länsimaat. Tilanne on erittäin 
monimutkainen”.

Nato perustettiin Pohjois-Atlan-
tin puolustusliitoksi 1949. Järjes-
tön johtava valtio on USA. Naton 
periaate on jatkuva laajeneminen. 
Varsovan liitto perustettiin 1955 
Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan 
maiden puolustusliitoksi. Varso-
van liitto lakkautettiin Neuvosto-
liiton hajottua 1991. Mille perus-
periaatteille Naton säilyttäminen 
ja laajeneminen perustuvat, kun 
Natoa vastassa ei ole kuin yksit-
täisiä maita?

Minun arvioni mukaan nykyinen 
putinistinen Venäjä on suuri impe-
rialistinen valtio. Venäjä on suu-
ren muutoksen edessä. On paljon 
sellaisia merkkejä, että nykyisel-
lään Venäjä ei voi jatkua. Omi-
en kansalaisten tyytymättömyys 
Venäjän johtoon, entisten liitto-
laismaiden haluttomuus tehdä 
yhteistyötä Venäjän kanssa sekä 
Venäjän sotilaallinen aktiivisuus 
naapurimaita kohtaan osoittavat, 
että venäläiselle imperialismille 
ei ole tilaa nykyisessä maailmas-
sa. Vaikutusvalta otetaan toisel-

la tavalla. Siitä on lukuisia hyviä 
esimerkkejä. Korean sodan päät-
tymisen jälkeen 1953 tällaiset jän-
nitteet on osattu padota Korean 
niemimaalla muilla tavoin.

Manik Lama: Suomen tilanne on monimutkainen
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