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Kansainvälisen työväenluokan suuren johtajan ja tieteellisen kommunismin teorian luojan 
Karl Marxin päivistä on tullut kuluneeksi sata vuotta. Karl Marx antoi suuren panoksen 
ihmiskunnan vapautuksen asialle, ja työväenluokka ja kansat kaikissa maissa ovat 
säilyttäneet Marxin nimen sydämissään hänen kuolemattomien saavutustensa vuoksi. 
 
Marxin ura oli huomattavan ajattelijan ja teoreetikon, suuren vallankumouksellisen ura. Marx 
pani alulle kansainvälisen kommunistisen liikkeen aikakauden ja sai aikaan radikaalin 
muutoksen taistelussa työväenluokan ja kansanjoukkojen vapauden ja vapautuksen 
puolesta. Edistyksellinen ihmiskunta tulee muistamaan ikuisesti hänen loistavan uransa ja 
suuret palveluksensa työväenluokan ja työtätekevien ihmisten pyhälle vallankumoukselliselle 
asialle. 
Marxin suurin anti ihmiskunnalle oli marxilaisuuden luominen ja siten voimakkaan 
ideologisen ja teoreettisen aseen antaminen työväenluokalle sen vapautustaistelua varten. 
 
Työväenluokan vallankumouksellinen aate syntyy heijastuksena ajan vaatimuksista ja 
kansanjoukkojen toiveista. 
 
Kapitalismi kehittyi nopeasti  monissa Euroopan maissa 1800luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Laajetessaan se riisti ja sorti ankarasti työväenluokkaa. Työväenluokka nousi 
tästä syystä taisteluun pääoman harjoittamaa riistoa ja sortoa vastaan. 
 
Taistelussa tarvittiin ohjenuoraksi vallankumouksellista aatetta ja teoriaa. Tähän 
vaatimukseen vastasi Marx, kun hän yhdessä Engelsin kanssa kehitti marxilaisuuden, joka 
edusti työväenluokan toiveita ja etuja. 
 
Marx tutki kriittisesti oman aikansa edistyksellisiä aatteita ja teorioita, muun muassa klassista 
saksalaista filosofiaa, klassista englantilaista taloustiedettä ja ranskalaisten 
utopistisosialistien teorioita, ja analysoi kapitalistisen yhteiskunnan ristiriitoja. Tältä pohjalta 
hän muotoili dialektisen ja historiallisen materialismin periaatteet, esitti lisäarvoteorian, osoitti 
kapitalismin kaatumisen ja kommunismin voiton vääjäämättömyyden ja muutti sosialismin 
utopiasta tieteeksi. Marxin valtavan panoksen ansiosta työväenluokka sai ensimmäistä 
kertaa oman tieteellisen maailmankatsomuksensa ja alkoi ymmärtää yhteiskunnallisen 
kehityksen lakeja ja nähdä tien jota pitkin oli kuljettava luokkavapautuksen saavuttamiseksi 
ja valoisan uuden yhteiskunnan rakentamiseksi. 
 
Pohjaten työnsä kapitalistisen yhteiskunnan luokkasuhteiden analyysiin Marx määritteli 
työväenluokan edistyksellisimmäksi ja vallankumouksellisimmaksi luokaksi, jonka tehtävänä 



on pääoman herruuden hävittäminen, ihmisen harjoittaman toisen ihmisen riiston 
lopettaminen ja uuden, kommunistisen yhteiskunnan rakentaminen. Marx selvitti, että 
työväenluokan taistelu kapitalistiluokkaa vastaan toisi väistämättä mukanaan proletariaatin 
diktatuurin. Marxilainen luokkataistelun ja proletariaatin diktatuurin aate oli toiminut 
voimakkaana aseena työväenluokan taistelussa luokkavapautuksen saavuttamisen ja 
kommunismin toteuttamisen puolesta. 
 
Marxismin luominen oli käänteentekevä tapahtuma työväenluokan vallankumouksellisessa 
taistelussa. Se johdatti työväenluokan ja työtätekevät joukot uuteen aikakauteen niiden 
taistellessa vapauden ja vapautuksen, sosialismin ja kommunismin puolesta tieteellisen 
vallankumouksellisen teorian, strategian ja taktiikan avulla. 
 
Paitsi että Marx antoi työväenluokalle ja muille riistetyille työtätekeville ihmisille aseen 
vapautustaistelua varten proletaarisen vallankumouksen alkuvaiheessa, hän tasoitti tietä 
myös osallistumalla vallankumoukselliseen taisteluun henkilökohtaisesti. 
 
Marx teki voimallisesti työtä yhdistääkseen tieteellisen sosialismin työväenluokan liikkeeseen 
ja taisteli innokkaasti kapitalismia vastaan ja työväenluokan vapautuksen puolesta. 
 
Marx osoitti, että työväenluokan tulee muodostaa etujoukkoosasto vallankumouksellisessa 
taistelussa ja ponnisteli ankarasti puolueen perustamisen puolesta. Hän organisoi 
Kommunistisen liiton ja julkaisi Kommunistisen manifestin, jonka hän oli kirjoittanut yhdessä 
Engelsin kanssa. Näin hän pani alulle työväenluokan kommunistisen liikkeen, joka taisteli 
tieteellisen ohjelman pohjalta vallankumouksellisen puolueen johdolla. Ensimmäisen 
internationaalin perustaminen Marxin toimesta loi työväenluokalle edellytykset 
voimakkaampaan vallankumoukselliseen taisteluun ja lujitti kansainvälistä solidaarisuutta. 
Työväenluokan vallankumouksellinen asia on selviytynyt voittoisasti ankarista taisteluista 
kaikkia luokkavihollisia vastaan. Porvaristo palvelijoineen turvautui alusta pitäen sokean 
vihan vallassa kaikkiin mahdollisiin keinoihin marxismin hävittämiseksi. Koko 
vallankumouksellisen toimintansa ajan Marx taisteli tinkimättömästi porvarillisia 
taantumuksellisia ja kaikenlaisia opportunisteja vastaan puolustaen siten työväenluokan 
vallankumouksellista asiaa ja raivaten tietä sen voitolle. 
 
Historiallinen edistys on edennyt pitkin askelin ja maailma on muuttunut radikaalisti sitten 
Marxin päivien. Maailman kommunistit ja vallankumoukselliset ihmiset ovat omaksuneet 
marxilaisen opin perinnökseen ja soveltaneet sitä sekä kehittäneet sitä jatkuvasti. 
Lenin vei eteenpäin Marxin asiaa ja synnytti leninismin kehittämällä marxismia luovasti 
uusien historiallisten olosuhteiden mukaisesti imperialismin ja proletaarisen 
vallankumouksen kaudella. Leninismin ansiosta lokakuun sosialistinen vallankumous voitti ja 
ensimmäinen proletariaatin diktatuurin valtio syntyi. Marxin luoma ja Leninin kehittämä 
työväenluokan vallankumouksellinen ideologia marxismileninismi on sysännyt voimakkaasti 
eteenpäin kansainvälisen työväenluokan vallankumouksellista taistelua ja kansan joukkojen 
vapautuksen asiaa. 
 
Sosialismi on tänä päivänä voittanut monissa maailman maissa ja sadat miljoonat ihmiset 
Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa ovat vapauttaneet itsensä imperialistisesta 



ja kolonialistisesta alistamisesta ja sorrosta ja luovat nyt uutta elämää. Tämä on suuri 
muutos kommunismin asian, työväenluokan vallankumouksellisen asian voiton suuntaan. Se 
on kommunistien, vallankumouksellisten ja vallankumouksellisten kansojen monissa maissa 
oman verensä hinnalla hankkima historiallinen voitto. 
 
Johtajalla on työväenluokan vallankumouksellisessa liikkeessä ratkaiseva rooli. Tämän 
arvokkaan totuuden vahvisti jo kansainvälisen kommunistisen liikkeen varhaisessa 
vaiheessa Marxin toiminta. Ellei Marx, työväenluokan ensimmäinen johtaja, olisi luonut 
marxismia kansainvälistä työväenluokkaa varten, se olisi joutunut haparoimaan pimeässä 
tuntematta historiallista tehtäväänsä ja kykenemättä voittamaan vallankumouksellisia 
taisteluitaan. Ellei Lenin olisi kehittänyt leninismiä, proletaarisen vallankumouksen teoriaan, 
strategiaa ja taktiikkaa imperialismin aikakaudella maailman ensimmäistä sosialistista 
valtiota ei olisi ilmaantunut kartalle. 
 
Aivan kuin kommunistisessa liikkeessä aiemminkin tulee työväenluokan 
vallankumouksellinen asia etenemään voittoisasti tänä päivänä ja tulevaisuudessakin 
ainoastaan johtajan ohjauksessa. 
 
Japanilaisen imperialismin siirtomaavallan päivinä marxismileninismi merkitsi aamun 
sarastusta korealaisten kommunistien ja Korean kansan taistelulle kansallisen ja 
yhteiskunnallisen vapautuksen puolesta. 
 
Vallankumouksellisen johtajuutensa varhaisina vuosina maassamme suuri johtaja toveri Kim 
Il Sung viitoitti loistavalla tavalla tien kommunistiselle ja kansalliselle vapautusliikkeelle 
marxismileninismin lipun alla. 
 
Koska vallankumoukselliset liikkeet toimivat erilaisissa historiallisissa tilanteissa ja erilaisissa 
olosuhteissa, kunkin maan kommunistien on omassa maassaan sovellettava 
marxismileninismin yleisiä periaatteita ajan vaatimuksia ja maansa erityispiirteitä 
vastaavasti sekä kehitettävä vallankumouksellista teoriaa kehittyvän vallankumouksen 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Kun suuri johtaja toveri Kim Il Sung loi jucheaatteen viitoittaessaan tietä vallankumoukselle 
soveltamalla marxismileninismiä luovasti maamme todellisuuteen, hän raivasi tien 
vallankumouksemme riippumattomalle kehittämiselle. 
Jucheaate merkitsee lyhyesti sanoen sitä, että kansanjoukot ovat vallankumouksen ja 
rakennustyön mestareita ja että kansanjoukot ovat myös vallankumouksen ja rakennustyön 
liikkeellepaneva voima. 
 
Koska kansanjoukot ovat vallankumouksen ja rakennustyön mestareita, niiden tulee 
omaksua mestareille soveltuva asenne vallankumoukseen ja rakennustyöhön ja täyttää 
roolinsa tällaisina mestareina. 
 
Jotta kansanjoukot voisivat pitää kiinni mestarin asenteestaan, niiden tulee omaksua 
riippumaton asenne. 
 



Vallankumouksellinen liike on taistelua kansanjoukkojen chajusongin puolustamiseksi ja 
edellyttää siksi riippumattoman asenteen omaksumista ja siihen pitäytymistä. Ainoastaan 
silloin me voimme ratkaista kaikki vallankumouksessa ja rakennustyössä esiin nousevat 
ongelmat joukkojen etuja vastaavasti ja joukot voivat turvata oikeutensa vallankumouksen ja 
rakennustyön mestareina ja suorittaa velvollisuutensa. Jos aiomme pitää kiinni 
riippumattomasta asenteestamme, meidän täytyy toteuttaa juchen periaatetta ideologian, 
riippumattomuuden periaatetta politiikan, omavaraisuuden periaatetta talouden ja 
itseluottamuksen periaatetta kansallisen puolustuksen alalla. 
 
Toteuttaakseen roolinsa vallankumouksen ja rakennustyön mestareina kansanjoukkojen 
tulee pitää kiinni luovasta asenteestaan. Vallankumouksellinen liike on joukkojen luova liike 
ja se edellyttää siksi luovaan asenteeseen pitäytymistä. Ainoastaan silloin joukot voivat 
osoittaa luovan voimansa täydessä mitassa ja löytää todellisia oloja vastaavat toimintatavat 
ja edistää siten voimallisesti vallankumousta ja rakennustyötä. Luovan asenteen 
säilyttämiseksi meidän tulee soveltaa periaatetta, jonka mukaan kaikki ongelmat ratkaistaan 
omia todellisia olosuhteitamme vastaavasti joukkojen luovan voiman avulla. 
 
Jos aiomme saada kansanjoukot pitämään kiinni mestarin asenteesta vallankumouksessa ja 
rakennustyössä ja toteuttamaan roolinsa mestareina, meidän on suunnattava päähuomio 
joukkojen ajatteluun. 
 
Kansanjoukkojen riippumattomalla ideologisella tietoisuudella on ratkaiseva rooli 
vallankumouksellisessa liikkeessä ja siitä johtuen tämä liike edellyttää, että me painotamme 
ideologiaa. Ainoastaan silloin kun herätämme ja nostatamme työtätekevät ihmiset, vallan 
kumouksen ja rakennustyön mestarit ideologisesti, me voimme kypsyttää vallankumousta 
nopeasti ja toteuttaa sitä aktiivisesti. Ideologisen tietoisuuden roolin korostamiseksi 
vallankumouksessa ja rakennustyössä meidän täytyy toteuttaa periaatetta, jonka mukaan 
ideologinen uudelleenmuovaaminen, poliittinen työ, asetetaan kaiken muun toiminnan 
edelle. 
Suuren johtajan toveri Kim Il Sungin esittämät jucheen perustuva asenne ja periaatteet ovat 
sopusoinnussa kommunistisen liikkeen ja marxismi leninismin periaatteiden kanssa. 
Kommunistinen liike on taistelua chajusongin puolesta, ihmisten vapauttamiseksi alistamisen 
ja rajoittamisen kaikista muodoista; se on kommunistien ja kansan riippumatonta, omaan 
vakaumukseen perustuvaa liikettä. Juchen asenteeseen pitäytyminen vallankumouksessa ja 
rakennustyössä on täysin sopusoinnussa tämän kommunistisen liikkeen olennaisen 
luonteenpiirteen kanssa. Nyt kun taistelua kommunismin puolesta käydään siten, että 
taistelun yksikkönä toimivat kansallisvaltiot, pitäytyminen jucheen perustuvaan 
asennoitumiseen on yhä välttämättömämpää. Jos kommunistit toteuttavat menestyksellisesti 
vallankumouksen omassa maassaan jucheen perustuvasta asennoitumisesta lähtien, he 
kykenevät paremmin edesauttamaan kansainvälisten vallankumouksellisten voimien 
lujittamista ja maailman vallankumouksen edistämistä. 
 
Marxismileninismi, joka esittää työväenluokan vallankumouksellisen taistelun teorian, 
strategian ja taktiikan, ei ole dogmi vaan toimintaohje. Juchen asenteeseen pitäytyminen 
vallankumouksessa ja rakennustyössä vastaa marxismi leninismin olennaista luonnetta 
luovana oppina. Ainoastaan soveltamalla marxismileninismiä oikein juchen asenteesta 



käsin kommunistit voivat osoittaa voimansa täydessä mitassa ja rikastuttaa edelleen sen 
aarteistoa luomalla uusia vallankumouksellisia teorioita. 
 
Korean vallankumousta johtaessaan suuri johtaja toveri Kim Il Sung on antanut tieteelliset 
vastaukset kaikkien vallankumouksessa ja rakennustyössä esiin nouseviin kysymyksiin 
jucheaatteen pohjalta ja systematisoinut juchen ideologian, teorian ja metodin 
kaikinpuolisesti. Johtajan koko ideologia, teoria ja metodi lähtevät juchen periaatteista ja 
olennoituvat niissä. Tässä mielessä me nimitämme toveri Kim Il Sungin ideologiaa, teoriaa ja 
metodia juche aatteeksi. 
 
Jucheaate on suuren johtajan toveri Kim Il Sungin yli puoli vuosisataa jatkuneen ideologisen 
ja teoreettisen toiminnan loistava hedelmä; se on Korean vallankumouksen ideologian ja 
teorian kiteytymä. Juche aate on marxismileninismin lipun alla käydyn vallankumouksellisen 
taistelun aikana kehitettyjen, rikastutettujen ja luotujen aatteiden ja teorioiden täydellinen 
järjestelmä, ja se sisältää tieteelliset vastaukset vallankumouksessa ja rakennustyössä 
meidän aikanamme esiin nouseviin uusiin ongelmiin. Ainoastaan kulkemalla eteenpäin 
jucheaatteen osoittamalla tiellä me voimme voittaa kaikensävyisen opportunismin ja pitää 
peräänantamattomasti kiinni marxismileninismin vallankumouksellisista periaatteista, 
ratkaista oikein kaikki ajan ja vallankumouksen kehityksen esiin nostamat ongelmat ja 
toteuttaa loistavasti kommunismin asian. 
 
Korean vallankumouksen historia on suuren juche aatteen soveltamisen ja täydellisen voiton 
historiaa. 
 
Pitäytymällä tähän aatteeseen ja omaksumalla sen lujasti johtavaksi periaatteeksemme me 
olemme kyenneet toteuttamaan menestyksellisesti vallankumouksen ja rakennustyön ilman 
mitään poikkeamia. 
 
Uskollisena suuren johtajan toveri Kim Il Sungin esittämälle jucheen nojautuvalle aseellisen 
taistelun linjalle kansamme kävi sankarillisen japanilaisvastaisen aseellisen taistelun 
japanilaisten imperialistien lyömiseksi ja kansallisen vapautuksen historiallisen asian 
toteuttamiseksi. Vapautuksen jälkeen kansa sovelsi suuren johtajan toveri Kim Il Sungin 
viisaana johdolla jucheen perustuvaa vallankumouksellista linjaa ja toteutti siten 
imperialismin ja feodalismin vastaisen demokraattisen vallankumouksen tasavallan 
pohjoisosassa tehden siitä Korean vallankumouksen voimakkaan tukikohdan. Tältä pohjalta 
kansa saavutti suuren voiton ankarassa Isänmaan vapautussodassa USA:n imperialistien 
maahantunkeutumista vastaan. Jucheaatetta soveltamalla me olemme ratkaisseet täysin 
oikein kaikki sosialistisessa vallankumouksessa ja rakennustyössä sodan jälkeen esiin 
nousseet ongelmat ja muuttaneet lyhyessä ajassa ennen takapajuisen maamme 
voimakkaaksi sosialistiseksi valtioksi, joka on riippumaton, omavarainen ja kykenevä 
puolustamaan itseään. 
 
Vallankumouksemme on tänä päivänä kehittymässä uuteen, korkeampaan vaiheeseen ja 
kansamme etenemiselle kohti kommunismia avautuvat entistä valoisammat näköalat. 
Siitä saakka, kun Marx loi tieteellisen kommunismin teorian, ihmiskunta on käynyt 
keskeytymätöntä taistelua kommunistisen ihanneyhteiskunnan toteuttamiseksi, ja tänä 



päivänä kommunismi ei enää olekaan ihmisten hellimä haave, joka toteutuu joskus 
kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan päiväjärjestyksessä oleva käytännön tehtävä. 
 
Puolueemme on, marxismileninismin ja jucheaatteen pohjalta, ratkaissut oikein 
kommunistisessa rakennustyössä esiin nousevat teoreettiset ja käytännön kysymykset 
edistäen siten voimakkaasti vallankumousta ja rakennustyötä tieteellisen strategian ja 
militantin politiikan mukaisesti. 
 
Puolueemme on kehittänyt teorian kommunismin ideologisten ja aineellisten linnoitusten 
valtaamisesta ja teorian ideologisesta, teknisestä ja kulttuurivallankumouksesta ja määritellyt 
siten selkeästi kommunistisen rakennustyön strategiset perustavoitteet ja keinot niiden 
toteuttamiseksi. 
 
Jos aiomme rakentaa kommunistisen yhteiskunnan, meidän täytyy vallata epäonnistumatta 
kommunismin aineellinen linnoitus. Meidän täytyy toisin sanoen kehittää voimakkaasti 
tuotantovoimia kommunismin aineellisen ja teknisen perustan rakentamiseksi ja 
yksinomaisen kommunistisen omistuksen vakiinnuttamiseksi. Ainoastaan silloin me voimme 
soveltaa kommunistista periaatetta 'Jokainen kykyjensä, jokaiselle tarpeidensa mukaan", 
jonka Marx esitti kauan sitten. 
 
Kommunistisen yhteiskunnan rakentamiseksi meidän täytyy vallata myös ideologinen 
linnoitus. Se merkitsee yhteiskunnan jokaisen jäsenen vallankumouksellistamista, 
työväenluokkaistamista ja muuttamista myös sivistyneistön jäseneksi siten, että kaikista 
tulee sopusointuisesti kehittyneitä kommunistisia ihmisiä. Ihmiset ovat yhteiskunnan isäntiä. 
Niinpä me voimme rakentaa sosialismin ja kommunismin ja hoitaa kunnolla kommunistista 
yhteiskuntaa vasta sitten, kun ihmisistä on kasvatettu monipuolisesti kehittyneitä 
kommunisteja. 
Ihmisten ideologinen, henkinen ja aineellinen elämä muodostaa yhteiskunnallisen elämän 
kaksi puolta, ja työtätekevien joukkojen chajusong tulisi toteuttaa näillä kahdella alueella. 
Kansanjoukkojen chajusongin toteuttamiseksi täydellisesti meidän on tästä syystä vallattava 
epäonnistumatta kommunismin sekä ideologinen että aineellinen linnoitus. 
 
Puolueemme ohjelma koko yhteiskunnan muovaamiseksi jucheaatteen pohjalta on 
kommunistisen rakennustyön suurohjelma, joka mahdollistaa sen, että me pystymme 
valtaamaan kommunismin sekä ideologisen että aineellisen linnoituksen menestyksellisesti 
muovaamalla ihmiset, yhteiskunnan ja luonnon uudelleen jucheaatteen mukaisesti ja 
toteuttamaan täysin työtätekevien joukkojen chajusongin. 
 
Ideologinen, tekninen ja kulttuurivallankumous muodostavat puolueemme johdonmukaisen 
strategisen linjan, jonka pohjalta koko yhteiskunta muovataan jucheaatteen mukaiseksi ja 
rakennetaan kommunismi. 
 
Näiden kolmen vallankumouksen linja edustaa puolueemme johdonmukaista asennetta, 
jonka mukaan sosialismin ja kommunismin asia saatetaan päätökseen. Sosialistisen 
vallankumouksen voitto ja sosialistisen järjestelmän pystyttäminen ovat historiallinen 
käännekohta työväenluokan vallankumouksellisessa taistelussa, sosialismin ja 



kommunismin asian toteuttamisessa. Mutta ne eivät vielä millään muotoa merkitse 
vallankumouksen saattamista päätökseen. 
 
Sosialistisen järjestelmän pystyttämisen myötä poistuu luokkien välinen antagonismi, mutta 
luokkaeroja esiintyy edelleen. Sosialistisen yhteiskunnan luokkaerot ovat työväenluokan ja 
talonpoikaiston, liittolaisluokkien, välisiä. Nämä erot nousevat sosialistisen omistuksen 
kahden muodon, valtiollisen ja osuustoiminnallisen omistuksen välisistä eroista. 
 
Sosialistisen järjestelmän pystyttäminen muuttaa perusteellisesti myös työn luonnetta, kun 
työ muuttuu kunniaasiaksi. Mutta työstä ei vielä tule elämän ensisijaista vaatimusta, ja 
erilaisten työtehtävien erot säilyvät. Työtehtävien väliset erot ilmenevät sosialistisessa 
yhteiskunnassa pääasiassa ruumiillisen ja henkisen työn, raskaan ja kevyen työn sekä 
teollisuus ja maataloustyön välisinä eroina. 
 
Sosialistisen yhteiskunnan perustaminen hävittää kertakaikkisesti riiston ja köyhyyden 
lähteet, mutta yhteiskunnan jäsenten aineellisessa ja kulttuurisessa tasossa esiintyy 
edelleen eroja. 
Sosialistisessa yhteiskunnassa vielä esiintyvien monenlaisten erojen, muun muassa 
luokkaerojen, syynä ovat ideologinen, tekninen ja kulttuurinen jälkeenjääneisyys, vanhan 
yhteiskunnan perintö. Tämän ideologisen, teknisen ja kulttuurisen jälkeenjääneisyyden ja 
monenlaisten erojen, muun muassa luokkaerojen vuoksi sosialistinen yhteiskunta poikkeaa 
kommunismin korkeimmasta vaiheesta ja sillä on siirtymävaiheen luonne. 
 
Tämä siirtymävaiheluonne ei tietenkään ole sosialistisen yhteiskunnan hallitseva piine. 
Sosialistisen yhteiskunnan hallitsevia ominaisuuksia edustaa nimenomaan sen 
kommunistinen luonne. Tämä johtuu siitä, että sosialistinen yhteiskunta perustuu 
kollektiivisuuteen ja että toverillinen yhteistoiminta ja yhtenäisyys muodostaa 
yhteiskunnallisten suhteiden perustan. 
 
Sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen ja täydellistäminen on tämän yhteiskunnan 
kommunistisen luonteen vahvistamisen ja sen siirtymävaiheluonteen hävittämisen prosessi. 
Tämä edellyttää, että politiikkaa harjoitetaan niin, että sosialismin rakentamisessa otetaan 
huomioon sekä tämän yhteiskunnan kommunistinen että siirtymävaiheluonne ja toimitaan 
sen mukaisesti. 
 
Ottaen huomioon sosialistisen yhteiskunnan olennaisen paremmuuden ja ominaispiirteet on 
tärkeää harjoittaa oikeaa, tasapuolista politiikkaa, joka korostaa poliittisia ja moraalisia 
kiihokkeita työtä tekeville ja yhdistää nämä asianmukaisesti aineellisiin kiihokkeisiin 
sosialismin rakennustyössä, jossa toteutetaan aktiivisesti kommunistisia toimenpiteitä ja 
pidetään tiukasti kiinni sosialistisesta jakoperiaatteesta, joka pohjautuu tehdyn työn laatuun 
ja määrään ja joka yhdistää oikealla tavalla työtätekevien vapaaehtoisen innostuksen ja 
työtätekevien valvonnan. 
 
Jos politiikka muotoillaan yksinomaan sosialistisen yhteiskunnan kommunistisen luonteen 
pohjalta unohtaen tämän yhteiskunnan siirtymävaiheluonne tai päinvastoin, voivat tuloksena 
olla vasemmisto tai oikeistopoikkeamat 



 
Jos me aiomme rakentaa kommunistisen yhteiskunnan ja hävittää sosialistisen yhteiskunnan 
siirtymävaiheluonteen, meidän tulee viedä kolmea vallankumousta eteenpäin ideologisen, 
teknisen ja kulttuurisen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi. 
 
Ideologinen, tekninen ja kulttuurivallankumous ovat vallankumouksen jatkamista 
sosialismissa ja sen edistämistä uudelle, korkeammalle tasolle. Vallankumousta 
työväenluokan ja työtätekevien chajusongin puolesta, joka alkoi taistelulla vanhan 
riistojärjestelmän kumoamiseksi, jatketaan sosialistisessa yhteiskunnassa taisteluna vanhan 
yhteiskunnan perinnön, ideologisen, teknisen ja kulttuurisen jälkeenjääneisyyden, 
hävittämiseksi, ja se saatetaan päätökseen tämän taistelun avulla. Ainoastaan toteuttamalla 
kolme vallankumousta me kykenemme hävittämään ideologisen, teknisen ja kulttuurisen 
jälkeenjääneisyyden ja siitä aiheutuvat luokkaerot työväenluokan ja talonpoikaisten väliltä 
sekä erot työssä ja aineellisessa ja kulttuuritasossa, ja vastaamaan kaikkiin kommunistisen 
yhteiskunnan olennaisiin vaatimuksiin. 
 
Kolmen vallankumouksen toteuttamisessa puolueemme pitää kiinni periaatteesta, jonka 
mukaan ideologinen vallankumous asetetaan ehdottomasti etusijalle ja edistetään samalla 
voimakkaasti ja samanaikaisesti teknistä ja kulttuurivallankumousta. 
 
Ainoastaan antamalla etusijan ideologiselle vallankumouksellemme kykenemme 
muovaamaan uudelleen ihmisten ideologisen tietoisuuden ja tekemään heistä kommunistisia 
ihmisiä ja toteuttamaan menestyksellisesti taloudellista ja kulttuurista rakennustyötä 
antamalla työtätekevien ihmisten vallankumoukselliselle innostukselle täydet 
vaikutusmahdollisuudet. Jos me emme tehosta jatkuvasti ideologista vallankumousta, 
aikansa eläneet aatteet saattavat elpyä ihmisten mielissä, kapitalistiset aatteet saattavat 
soluttautua maahan ulkoapäin ja ihmisten vallankumouksellinen innostus voi vähitellen 
laimentua, kun he vapautuvat ruokaan, vaatetukseen ja asumiseen liittyvistä huolista 
elintason parantuessa. Ideologisen vallankumouksen laiminlyöminen aiheuttaa pitkällä 
tähtäimellä vakavia seurauksia vallankumoukselle ja rakennustyölle. 
 
Siksi me emme saa milloinkaan laimentaa ideologista vallankumousta, vaan meidän tulee 
tehostaa sitä jatkuvasti rakentaessamme sosialismia ja kommunismia. 
 
Puolueemme on asettanut ideologisen vallankumouksen ehdottomasti etusijalle 
vallankumouksessa ja rakennustyössä ja kamppaillut voimakkaasti sen toteuttamiseksi. Näin 
se on saanut aikaan perustavanlaatuisen muutoksen ihmisten ideologisessa ja moraalisessa 
ominaislaadussa ja elämäntavassa. Jucheaate on läpäissyt koko yhteiskunnan ja koko 
yhteiskuntaan on vakiintunut vallankumouksellinen työ ja elämäntapa. Maamme kaikki 
työtätekevät työskentelevät uhrautuvasti puolueen ja vallankumouksen, maan ja kansan, 
yhteiskunnan ja kollektiivin puolesta rajattoman uskollisina puolueelle ja johtajalle. 
 
Mutta kasvattaaksemme ja muovataksemme yhteiskunnan kaikista jäsenistä aitoja 
kommunistisia ihmisiä ja stimuloidaksemme lakkaamatta heidän vallankumouksellista 
innostustaan meidän on tehostettavajatkuvasti ideologista vallankumousta. 
 



Yhteiskunnan kaikkien jäsenten kasvattaminen ja uudelleen muovaaminen aidoiksi 
juchetyyppisiksi kommunistisiksi vallankumouksellisiksi sen periaatteen mukaisesti, joka 
edellyttää koko yhteiskunnan muovaamista jucheaatteen pohjalta, on tänä päivänä 
päätehtävämme ideologisen vallankumouksen alalla. Meidän tulee myös nostattaa 
työtätekeviä voimakkaasti vallankumoukselliseen taisteluun ja rakennustyöhön aktivoimalla 
heidän vallankumouksellista intoaan. Meidän tulee tehostaa puolueen jäsenten ja 
työtätekevien ihmisten koulutusta jucheaatteessa ja puolueen politiikassa ja opettaa heille 
väsymättä vallankumouksellisia perinteitä ja kommunistista linjaa niin että he ajattelevat ja 
toimivat aina ja kaikkialla puolueemme aikomusten mukaisesti, vihaavat riistäjäluokkaa ja 
sen riistojärjestelmää, rakastavat palavasti sosialistista järjestelmää ja sosialistista 
isänmaata ja kamppailevat sosialismin ja kommunismin asian toteuttamisen puolesta. 
 
Meidän tulee, yhdistämällä ideologinen kasvatus tiiviisti vallankumoukselliseen käytäntöön, 
huolehtia siitä että kaikki puolueen jäsenet ja työtätekevät ihmiset vauhdittavat tuotantoa ja 
rakennustyötä osoittaen korkeaa vallankumouksellista innostusta ja luovaa aktiivisuutta. 
Samalla kun asetamme ideologisen vallankumouksen etusijalle, meidän tulee edistää 
teknistä ja kulttuurivallankumousta. 
 
Meidän aikakautemme on tieteen ja teknologian aikakausi. Ainoastaan kehittämällä nopeasti 
tiedettä ja teknologiaa me voimme edistää sosialistista rakennustyötä, kohottaa 
kansantalouden uudelle, korkeammalle tasolle ja parantaa menestyksellisesti kansan 
elintasoa ja lisätä kansakunnan voimaa. 
 
Puolueemme on, edistämällä dynaamisesti teknistä vallankumousta, tehnyt aiemmin 
teknisesti ja taloudellisesti takapajuisesta maastamme kehittyneen sosialistisen 
teollisuusvaltion lyhyessä ajassa ja ottanut pitkän askeleen eteenpäin toiminnassa, joka 
tähtää kansantalouden kaikkien alojen pohjaamiseen nykyaikaiseen tieteeseen ja 
tekniikkaan ja työtätekevien ihmisten vapauttamiseen raskaista työtehtävistä. 
 
Mutta jos me aiomme vapauttaa kansamme täydellisesti raskaista työtehtävistä ja turvata 
sille vauraan ja sivistyneen elämän, meidän täytyy vauhdittaa teknistä vallankumousta 
jatkuvasti. 
 
Tärkeä tehtävämme teknisen vallankumouksen alalla tällä hetkellä on kansantalouden 
jucheorientaation, nykyaikaistamisen ja tieteellistämisen toteuttaminen. Tämä on ainoa tapa 
vahvistaa kansantalouden riippumattomuutta ja luoda vankka aineellinen ja tekninen 
pe1usta sosialismille ja kommunismille. 
 
Meidän on keskitettävä ponnistuksemme tieteellisiin ja teknisiin sekä niihin tuotantoon 
liittyviin ongelmiin, joita nousee esiin kansantalouden jucheorientaatiota toteutettaessa, ja 
ratkaistava siten raaka ja polttoaine sekä energiaongelmat nykyistä paremmin 
hyödyntämällä kotimaisia voimavaroja. Meidän on niin ikään parannettava jatkuvasti 
kansantalouden rakennetta. 
 
Kansantalouden kaikilla aloilla on ponnistettava voimakkaasti teknologian parantamiseksi, 
täysimittaisen koneistamisen, automaation ja kaukoohjauksen toteuttamiseksi tuotannossa 



sekä maatalouden teollistamiseksi, jotta kansantalous saadaan nykyaikaiselle perustalle ja 
työtätekevät ihmiset voidaan vapauttaa raskaista työtehtävistä. 
 
Meidän tulee myös kehittää nopeasti tiedettä ja teknologiaa ja saattaa tuotanto ja hallinto 
kaikilla aloilla uudelle tieteelliselle perustalle ja tehdä kansantaloudestamme siten korkeasti 
tieteellinen. 
 
Teknisen vallankumouksen toteuttamisessa on tätä nykyä tärkeää kohottaa tiedemiesten ja 
teknikkojen vastuuntuntoa ja roolia. 
 
Sen ansiosta, että puolueemme on harjoittanut oikeaa politiikkaa kansallisten kaadereiden 
kouluttamiseksi, meillä on nyt tiedemiesten, teknikkojen ja asiantuntijoiden 1,2 miljoonainen 
armeija, joka on varustautunut jucheaatteella ja kehittyneenä tieteellisellä ja teknisellä 
tietoudella. Jos me panemme tämän maamme tieteellisen ja teknologisen kehityksen ja 
taloudellisen edistyksen puolesta toimivan suuren voiman asianmukaisesti liikkeelle, me 
kykenemme ratkaisemaan kiitettävästi kaikki teknisen vallankumouksen ja taloudellisen 
rakennustyön alalla esiin nousevat ongelmat. 
 
Tiedemiesten ja teknikkojen tulee vakiinnuttaa juche tiukasti tieteelliseen tutkimustyöhön, 
tehostaa luovaa yhteistyötä työläisten kanssa ja pyrkiä ratkaisemaan ne tieteelliset ja 
teknologiset ongelmat, jotka nousevat esiin kansantalouden jucheorientaatiota, 
nykyaikaistamista ja tieteellistämistä toteutettaessa. Tämän ohella tutkimustyön saavutukset 
on otettava nopeasti käyttöön kansantalouden kaikilla aloilla niiden tehokkuuden 
osoittamiseksi tuotannossa ja rakennustyössä. 
 
Maamme taloudellinen tilanne on tätä nykyä kokonaisuutena erittäin hyvä ja meillä on hyviä 
toiveita siitä, että pystymme toteuttamaan menestyksellisesti puolueen asettaman 
sosialismin taloudellisen rakennustyön suurenmoisen ohjelman. Siinä kamppailussa, joka on 
käyty puolueen kuudennen edustajakokouksen päätösten toteuttamiseksi, teollisuuden 
jucheluonne on lujittunut edelleen ja sosialismin taloudellisen rakennustyön kymmenen 
pitkän tähtäyksen tavoitteen saavuttamista varten on laskettu vankka perusta. 
 
Kysymys on toimihenkilöidemme ja puolueemme jäsenten päättäväisyydestä. 
Kaikkien toimihenkilöiden, puolueen jäsenten ja työtätekevien tulee pitäytyä puolueen 
esittämän vauhtikampanjalinjan toteuttamiseen ja vauhdittaa tuotantoa ja rakennustyötä 
sekä toteuttaa siten edellä aikataulusta toinen seitsenvuotissuunnitelma ja sosialismin 
rakennustyön kymmenen pitkän tähtäyksen tavoitetta. 
 
Teknisen vallankumouksen toteuttamisen ja sosialismin taloudellisen rakennustyön 
vauhdittamisen päätavoitteena on maan rikastuttaminen ja vauraan ja sivistyneen elämän 
turvaaminen kansalle. 
 
Kansan aineellisen ja kulttuuritason jatkuva kohottaminen on puolueemme toiminnan ylin 
periaate. 
 



Meidän tulee kohottaa edelleen kansan elintasoa lujittamalla maan taloudellista perustaa ja 
toteuttamalla samalla suuri muutos kulutustavaroiden ja julkisten palvelujen tuotannossa. 
 
Kulttuurivallankumous on tärkeä vallankumous, jonka tarkoituksena on kouluttaa maamme 
työtätekevistä monipuolisesti kehittyneitä miehiä ja naisia ja tyydyttää heidän jatkuvasti 
kasvavat kulttuuritarpeensa. 
 
Edistämällä aktiivisesti kulttuurivallankumousta puolueemme on saavuttanut loistavaa 
menestystä sosialistisen kulttuurin kehittämisessä. Maassamme on nyt toteutettu yleinen 
11vuotinen oppivelvollisuuskoulutus ja nuori sukupolvi saa kokonaisuudessaan täydellisen 
toisen asteen koulutuksen. Eteenpäinmeno työssä kansallisten kaadereiden kouluttamiseksi 
on johtanut sivistyneistön armeijan kasvuun. Työtätekevien ihmisten kulttuuri ja tekninen 
taso on kohonnut ja tieteen, teknologian, kirjallisuuden, taiteen ja julkisen terveydenhuollon 
alalla on tapahtunut huomattavaa menestystä, jne. 
 
Kulttuurivallankumouksen keskeinen tehtävä on nykyisin koko yhteiskunnan sivistäminen. 
Tämä on puolueemme omaperäinen linja sosialistisen ja kommunistisen kehittämiseksi. 
Meidän on lujitettava olemassa olevia kansallisten kaaderien koulutuskeskuksia, lisättävä 
samalla korkeamman opetuksen laitosten lukumäärää ja voimistettava kasvatustyötä niin, 
että myös työn ohella tapahtuvan opiskelun järjestelmä kehittyy, Meidän tulee myös 
kouluttaa yhteiskunnan kaikista jäsenistä harmonisesti kehittyneitä kommunistisia ihmisiä ja 
nostaa jatkuvasti yhteiskunnan yleistä kulttuuri ja tietotasoa. Meidän tulee kehittää edelleen 
vallankumouksellista kirjallisuutta ja taidetta ja vakiinnuttaa perinpohjaisesti sivistynyt 
sosialistinen elämäntapa. 
 
Sosialismin ja kommunismin menestyksellinen rakennustyö edellyttää sen oikeanlaista 
johtamista. 
 
Marxismileninismi esitti teorian proletariaatin diktatuurin järjestelmästä ja tarjosi siten vallan 
ottaneelle työväenluokalle ohjenuoran, jonka turvin säilyttää johtoasema uuden 
yhteiskunnan rakentamisessa. 
 
Puolueemme johtaa sosialistisen ja kommunistisen rakennustyön voittoon vakiinnuttamalla 
vallankumoukseen ja rakennustyöhön johtojärjestelmän ja menetelmän, jotka vastaavat 
maamme todellisia olosuhteita ja perustuvat marxismileninismiin ja jucheaatteeseen. 
 
Työväenluokan puolue on johtava voima vallankumouksen ja rakennustyön 
johtojärjestelmässä. 
 
Marxismileninismin opetusten mukaan työväenluokan puolue on työväenluokan 
järjestäytymisen korkein muoto. 
 
Suuri johtaja toveri Kim Il Sung on aina, koko sen ajan kun hän on johtanut vallankumousta 
ja rakennustyötä, löytänyt menestyksen avaimen puolueen vahvistamisesta ja johtanut 
viisaasti työtä työväenluokan vallankumouksellisen puolueen rakentamiseksi maassamme. 
 



Työväenluokan vallankumouksellinen puolue tulee kussakin maassa rakentaa 
riippumattomasti kyseisen maan kommunistien voimin. Korealaiset kommunistit muodostivat 
suuren johtajansa toveri Kim Il Sungin johdolla puoluejärjestöjä chajusongin periaatteella 
japanilaisvastaisen vallankumouksellisen taistelun aikoina ja nojautuivat niihin johtaessaan 
Korean vallankumousta voittoisasti. He ratkaisivat itse kaikki ne ongelmat, joita esiintyi 
hallitsevan puolueen rakentamisessa vapautuksen jälkeen. 
 
Lähtien maan erityisalasuhteista ja vallankumouksen vaatimuksista puolueemme asetti 
linjaksi joukkopohjaisen puolueen rakentamisen ja otti mukaan paljon edistyksellisiä 
työläisiä, talonpoikia ja työtätekeviä sivistyneistön jäseniä puolueen rivien laajentamiseksi 
nopeasti. Puolue jatkoi riviensä vahvistamista organisatorisesti ja ideologisesti sisäisiä ja 
ulkoisia vihollisia vastaan käydyn ankaran taistelun aikana. 
 
Me panimme aivan erityistä painoa monoliittisen ideologisen järjestelmän vakiinnuttamiselle 
puolueen rakentamisen peruslinjaksi ja teimme siten puolueen yhtenäisyydestä ja 
yhteenkuuluvuudesta murtumattoman ja vahvistimme ja kehitimme puoluetta niin että siitä 
muodostui taisteleva, vallankumouksellinen puolue, jolla on luja organisaatio ja kuri, joiden 
turvin puolueen kaikki jäsenet ajattelevat ja toimivat kuin yksi mies. 
 
Puolueemme on aina pitänyt kansalle palvelemista jalona tehtävänään, puolustanut lujasti 
kansan etuja, nojautunut täysin kansaan ja vahvistanut sukulaisuussiteitään joukkojen 
kanssa. Tätä nykyä puolueemme on saavuttanut kansan jakamattoman tuen ja 
luottamuksen: kansa uskoo kohtalonsa täydellisesti puolueen käsiin ja taistelee 
tinkimättömästi sen johdolla. 
 
Tunnemme oikeutettua ylpeyttä siitä, että olemme rakentaneet teräksenlujan 
vallankumouksellisen puolueen, jonka jäsenet ovat yhdistyneet tiiviisti yhteisen ideologian ja 
tahdon pohjalta suuren johtajan toveri Kim Il Sungin johtaman keskuskomitean ympärille, 
taistelevan puolueen, joka on kasvattanut juurensa syvälle kansanjoukkojen keskuuteen ja 
toimii täydessä yhteisymmärryksessä joukkojen kanssa edistäen voimakkaasti 
vallankumousta ja rakennustyötä. 
 
Puolueen lujittaminen ja sen johtotoiminnan ja roolin kohentaminen on tärkeä kysymys koko 
sosialistisen ja kommunistisen rakennustyön ajan. Sosialistinen ja kommunistinen 
yhteiskunta on korkeasti järjestäytynyt yhteiskunta, ja tällaisen yhteiskunnan oikeanlainen 
johtaminen edellyttää sitä, että on olemassa jokin johtava voima, jolla on voimakas 
organisaatiomahti, kuten esimerkiksi puolueella. 
 
Meidän tulee rakentaa puoluetta kaukonäköisesti ja pitää mielessä puolueen asema ja rooli 
sosialismin ja kommunismin asian toteuttamisessa. 
 
Puolueemme vahvistaminen ja kehittäminen perustajansa ja johtajansa toveri Kim II Sungin 
ikuisesti eläväksi puolueeksi on puolueemme johdonmukainen asenne puolueen 
rakentamisessa. Puolueemme tulee suorittamaan ihailtavalla tavalla historiallisen tehtävänsä 
pitäen suuren johtajan toveri Kim Il Sungin jatkuvasti puolueen johdossa, säilyttäen 



jucheaatteen johtavana aatteenaan, puolustaen päättäväisesti vallankumouksellisia 
perinteitä ja pitäen tiukasti kiinni omasta linjastaan. 
 
Meidän tulee vakiinnuttaa entistä perinpohjaisemmin monoliittinen ideologinen järjestelmä 
koko puolueessa, lujittaa hellittämättä puolueen organisatorista ja ideologista perustaa ja 
vahvistaa lakkaamatta sen rivejä. Kaikkien puoluejärjestöjen tulee voimistaa työtä 
kaadereiden ja puolueen jäsenten keskuudessa sillä periaatteella, että työ kansan parissa 
on puoluetoiminnan perusta. Niiden tulee myös säännönmukaistua ja yhtenäistää 
puolueelämää kaadereiden ja puolueen jäsenten puoluehengen karaisemiseksi edelleen ja 
kansanjoukkojen kaikkien osien ryhmittämiseksi puolueen ympärille tekemällä kunnolla työtä 
kansan keskuudessa. 
 
Puolueen oikean johdon turvaaminen vallankumouksessa ja rakennustyössä on puolueen 
tärkeä velvollisuus. 
 
Työväenluokan puolue on poliittinen johtoelin ja siksi sen johtotyön vallankumouksessa ja 
rakennustyössä tulee olla poliittista johtoa, puolueen linjan mukaista ohjausta. Aina 
antaessaan puolueen ohjausta vallankumouksessa ja rakennustyössä puolueemme on 
kiinnittänyt suurta huomiota sen varmistamiseen, että puoluejärjestöt toteuttavat yhtenäistä 
työn valvontaa omilla alueillaan ja omissa yksiköissään ja vahvistavat poliittista 
ohjaustyötään, puolueen linjan mukaista ohjausta. 
 
Tärkeätä puolueen johtotyössä sosialistisessa rakennustyössä on sen takaaminen, että 
ideologista, teknistä ja kulttuurivallankumousta ohjataan oikein. 
 
Puolueemme on tehostanut kolmen vallankumouksen johtotyötä pystyäkseen vastaamaan 
vallankumouksen ja rakennustyön vaatimuksiin jokaisessa vaiheessa. Kiihtyvän ideologisen, 
teknisen ja kulttuurivallankumouksen rinnalla puolueemme on voimistanut edelleen 
järjestöjensä taistelutoimintaa ja roolia ja lähettänyt saman aikaisesti puolueen ydinjoukkoon 
kuuluvista ja nuorista sivistyneistön jäsenistä kokoonpantuja kolmen vallankumouksen 
työryhmiä tehtaisiin, yrityksiin ja osuustoimintatiloille. Puolue on näin turvannut sen, että sen 
järjestöt ja nämä työryhmät ovat yhteisin ponnistuksin edistäneet voimakkaasti ideologista, 
teknistä ja kulttuurivallankumousta. Tehostamalla jatkuvasti puolueen johtotyötä kolmen 
vallankumouksen alalla meidän tulee saada nämä vallankumoukset järjestäytyneemmiksi ja 
aktiivisemmiksi ja sysätä liikkeelle uusi vaihe niiden toteuttamisessa. 
 
Sosialismin taloudellinen rakennustyö on vallan ottaneen työväenluokan puolueen tärkeä 
vallankumouksellinen tehtävä. Hallitsevan puolueen työn tulee tähdätä tehokkaaseen 
sosialistiseen taloudelliseen rakennustyöhön ja myös puoluetyön menestyksen pitää ilmetä 
menestyksenä sosialismin taloudellisessa rakennustyössä. 
 
Kansantaloutemme on nykyisellään saavuttanut korkean kehitystason ja sen potentiaalit 
ovat valtaisat. Tämä edellyttää sitä, että puolueen johtoa sosialismin taloudellisessa 
rakennustyössä voimistetaan edelleen. Puoluejärjestöjen tulee tarttua tiukasti taloudelliseen 
työhön ja edistää sitä voimakkaasti; niiden tulee antaa tehokasta apua taloudellisille 



toimihenkilöille niin että he järjestävät taloudellista työtä ja ohjaavat tuotantoa vastuullisesti, 
asennoituen vallankumouksen mestareille sopivalla tavalla. 
 
Jos aiomme rakentaa sosialismin ja kommunismin menestyksellisesti meidän tulee lujittaa 
kansanhallitusta aseenamme ja kohentaa valtion ja taloudellisten elinten roolia. 
 
Marxismileninismin proletariaatin diktatuuria koskevan teorian ohjaamana puolueemme on 
luonut kansanhallituksen ratkaisemalla luovasti kysymyksen valtiovallasta uuden aikakauden 
olosuhteita vastaavasti ja rikastuttanut siten proletariaatin diktatuurin historiallista 
kokemusta. 
Kansanhallitus on uudentyyppistä proletariaatin diktatuuria, joka on syntynyt heijastellen sitä 
lakia, joka säätelee työväenluokan vallankumouksellisen liikkeen etenemistä. 
 
Sosialistinen ja kommunistinen vallankumous on edennyt jatkuvasti yli sadan vuoden 
pituisen ajanjakson kuluessa ja koonnut lippujensa alle työväenluokan lisäksi myös runsaasti 
muita työtätekeviä ihmisiä. Meidän aikanamme eri elämänaloja edustavat ihmiset, työläiset 
ja talonpojat mukaan lukien, ovat alkaneet osallistua työväenluokan johdolla toimivaan 
vallankumoukselliseen liikkeeseen. Paitsi että laajat kansanjoukot  talonpojat, työtätekevä 
sivistyneistö ja pienomistajat  ovat meidän maamme kaltaisissa imperialistien entisissä 
siirto ja puolisiirtomaissa osallistuneet imperialismin vastaiseen vallankumoukseen 
kansallisen vapautuksen puolesta, ne ovat myös hyväksyneet sosialismin ja valinneet 
sosialismin tien. Uudet historialliset olosuhteet, joissa proletariaatin diktatuurin sosiaalinen ja 
poliittinen perusta on laajentunut valtavasti, ovat edellyttäneet kansanhallitusta. 
 
Suuren johtajan toveri Kim Il Sungin japanilaisvastaisen vallankumouksellisen taistelun 
päivinä luoman ja tukikohdissa toteuttaman, jucheaatteeseen pohjautuvan 
kansanhallituksen rakentamista koskevan linjan mukaisesti puolueemme hävitti japanilaisten 
imperialistien siirtomaaaikaisen hallintokoneiston ja pystytti kansanhallituksen heti 
vapautuksen jälkeen. Tähän hallitukseen nojautuen puolue toteutti imperialismin ja 
feodalismin vastaisen demokraattisen vallankumouksen ja sosialistisen vallankumouksen. 
Nykyään se rakentaa menestyksellisesti sosialismia. 
 
Työväenluokan vallankumouksellisen asian, sosialismin ja kommunismin asian 
toteuttamiseksi kokonaan on kansanhallitusta voimistettava jatkuvasti. 
 
Vallankumouksellisen kehityksen jokaisessa vaiheessa puolueemme on ryhtynyt 
toimenpiteisiin kansanhallituksen lujittamiseksi ja sen toiminnan ja roolin parantamiseksi 
uusia olosuhteita ja vaatimuksia vastaavasti niin että kansanhallitus on kyennyt juurtumaan 
syvälle kansanjoukkojen keskuuteen ja suoriutumaan tyydyttävästi tehtävistään. 
Kansanhallituksemme täyttää nykyisellään tehtävänsä ja suoriutuu roolistaan kiitettävästi 
toimiessaan vallankumouksen ja rakennustyön aseena, kansan vapauden ja oikeuksien 
puolustajana sekä maan ja vallankumouksen turvaajana. Se saa osakseen koko kansan 
syvän luottamuksen ja rakkauden. 
 
Meidän tulee vahvistaa kansanhallitusta myös vastaisuudessa. 
 



Meidän tulee lujittaa kaikilla tasoilla kansankomiteoita sekä valtion ja talouselämän elimiä 
hyvillä työntekijöillä, jotka ovat uskollisia puolueelle ja nauttivat kansan luottamusta, ja 
varmistautua siitä, että he suorittavat loppuun saakka tehtävänsä kansan palvelijoina. 
Valtion ja talouselämän elinten kaikkien toimihenkilöiden tulee omaksua voimakas 
puoluehenki, työväenluokan henki ja kansan palvelemisen henki ja tehdä uhrautuvasti työtä 
koko viisaudellaan ja voimallaan niin että kansa voi elää paremmin sekä aineellisesti että 
sivistyksellisesti. 
 
Kunnollisen ohjauksen ja johdon turvaaminen kansantaloudelle on valtion ja talouselämän 
laitosten tärkeä tehtävä. 
 
Sosialistista taloutta voidaan johtaa ja kehittää menestyksellisesti vain keskitetyn valtiollisen 
johdon voimin. 
 
Valtion ja talouselämän elinten tulee lujittaa jatkuvasti talouden keskitettyä johtoa kehittyvän 
sosialistisen talouden realiteettien edellyttämällä tavalla. Erityisen tärkeää on taata täydet 
vaikutusmahdollisuudet jucheen perustuvalle sosialistiselle talousjohtojärjestelmälle, jonka 
pääsisällön muodostaa taeanilainen työjärjestelmä. Taeanilainen työjärjestelmä on paras 
talousjohtojärjestelmä, ja se on sopusoinnussa sosialistisen järjestelmän sisäisen luonteen 
kanssa. Se on jucheen perustuva talousjohdon muoto, joka mahdollistaa joukkolinjan 
perinpohjaisen toteuttamisen ja tieteellisen ja rationaalisen taloudenhoidon puoluekomitean 
kollektiivisella johdolla. Valtion ja talouselämän elinten tulee pitäytyä tiukasti tähän 
työjärjestelmään ja parantaa tasaisesti talouden johtotyötä sekä taata kansantalouden 
suunnitelmallinen ja tasapainoinen kehitys ja tuotannon korkea kasvuvauhti. 
 
Kansanhallitus on marxismileninismin ja jucheaatteen lipun alla toteutetun 
vallankumouksemme suuri luomus. Se on demokraattisin ja kansanomaisin 
vallankumouksellinen hallitus, joka sopii yhteen oman aikakautemme vaatimusten ja 
maamme todellisten olosuhteiden kanssa. Puolueemme ja kansamme pitävät lujasti kiinni 
kansanhallituksesta, jonka paremmuus ja voittamaton elinvoimaisuus on vahvistettu 
vallankumouksen ja rakennustyön puolesta käydyssä pitkällisessä taistelussa, ja puolustavat 
vallankumouksen saavutuksia vihollisen hyökkäyksiltä ja rakentavat menestyksellisesti 
sosialismia ja kommunismia. 
 
Työtätekevien järjestöt ovat puolueen luotettavia apulaisia sosialismin ja kommunismin asian 
toteuttamisessa. 
 
Sosialistisessa yhteiskunnassa työtätekevien ihmisten järjestöt ovat laajojen joukkojen 
ideologisen kasvatuksen järjestöjä ja puolueen apujärjestöjä. Sosialistisessa 
yhteiskunnassa, jossa työväenluokka ja muut työtätekevät ovat maan isäntiä, työtätekevien 
järjestöt suorittavat joukkojen kasvattamisen tehtävää ja ryhmittävät joukkoja puolueen 
ympärille sekä organisoivat ja mobilisoivat ne toteuttamaan puolueen asettamia 
vallankumouksellisia tehtäviä. Ainoastaan kohentamalla näiden järjestöjen roolia 
sosialistisessa yhteiskunnassa on mahdollista vahvistaa puolueen ja eri yhteiskuntapiirejä 
edustavien joukkojen välisiä siteitä, organisoida ja mobilisoida joukot vallankumoukseen ja 



rakennustyöhön, liittää kaikki työtätekevät järjestöihin sekä kasvattaa ja valmentaa heitä 
järjestötoiminnan avulla ja osoittaa siten sosialistisen yhteiskunnan voima.  
 
Puolueemme on määritellyt oikealla tavalla työtätekevien ihmisten järjestöjen tehtävät ja 
velvollisuudet vallankumouksellisen kehityksen kussakin vaiheessa ja saanut nämä järjestöt 
parantamaan toimintaansa ja rooliaan. Puolue on järjestänyt työtätekevien järjestöt 
uudelleen ja parantanut niiden työjärjestelmää ja menetelmää uusia olosuhteita vastaavasti, 
sosialistisen vallankumouksen voiton ja sosialistisen järjestelmän pystyttämisen jälkeen. 
Näin se on saanut nämä järjestöt toimimaan kunnolla ideologisen kasvatuksen järjestöinä. 
 
Erityisen suurta huomiota puolue on kiinnittänyt nuorisokysymyksen ratkaisemiseen 
voimistamalla Sosialistisen työläisnuorisoliiton toimintaa. 
 
Nuorisokysymys on erittäin tärkeä, sillä siitä riippuu vallankumouksen ja rakennustyön 
menestys ja kansakunnan tuleva kohtalo. Nuoret ovat mahtava voima uuden yhteiskunnan 
rakentamisessa. He ovat myös vallankumouksen jatkajia. Tästä syystä nuorison huolellinen 
poliittinen, ideologinen ja moraalinen valmentaminen on ainoa tapa edistää voimakkaasti 
vallankumousta ja rakennustyötä ja taata varmasti kansakunnan ikuinen hyvinvointi ja 
vallankumouksen lopullinen voitto. Siksi meidän tulee, tehostamalla Sosialistisen 
työläisnuorisoliiton toimintaa, kouluttaa nuorison laajat joukot järjestöllisesti, kasvattaa nuoria 
vallankumouksellisesti ja johdattaa heidät suorittamaan täydellisesti tehtävänsä 
vallankumouksen ja rakennustyön iskujoukkona. 
 
Puolueemme on kanavoinut paljon voimia nuorisotyöhön, Sosialistisen työläisnuorisoliiton 
toimintaan. Tästä syystä nuorisomme on täyttänyt kiitettävästi kunniakkaan tehtävänsä 
iskujoukkona vallankumouksellisen kehityksen kussakin vaiheessa asettuen eturivin paikoille 
kaikissa raskaissa ja vaikeissa työtehtävissä. Parhaillaan nuoret osoittavat 
joukkosankaruuttaan sosialistisen rakennustyön kaikilla rintamilla ja puolustavat luotettavasti 
maata. Puolueemme ja kansamme tuntevat suurta ylpeyttä vallankumouksellisesta, 
järjestäytyneestä ja sankarillisesta nuorisostaan. 
 
Meidän tulee kohottaa työtätekevien kaikkien järjestöjen, myös Sosialistisen 
työläisnuorisoliiton, roolia, niin että kaikkia yhteiskuntakerroksia edustavat ihmiset saadaan 
ryhmitetyiksi tiiviimmin puolueen ympärille ja että heitä voidaan kannustaa taistelemaan 
puolueen linjan puolesta kaikin voimin. 
 
Oman erityisluonteensa puitteissa näiden järjestöjen tulee tehdä hyvää työtä omien 
jäsentensä parissa ja voimistaa järjestötoimintaa ja ideologista kasvatusta heidän 
keskuudessaan ja vallankumouksellistaa ja työväenluokkaistaa jäseniään siten jatkuvasti 
sekä kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti sosialismin taloudelliseen rakennustyöhön ja 
kollektiiviseen innovaatioon kaikkialla. 
 
Vallankumouksen ja rakennustyön johtotyössä on niin ikään tärkeää taata se, että kaikki 
toimihenkilöt omaksuvat vallankumouksellisen johtomenetelmän ja soveltavat sitä 
perinpohjaisesti. 
 



Vallankumouksellisen johtomenetelmän olennainen vaatimus on vallankumouksellisen 
joukkolinjan toteuttaminen. Avain kaikkien ongelmien oikeaan ratkaisemiseen on 
vallankumouksen ja rakennustyön mestareiden, joukkojen, oikea organisoiminen ja 
aktivoiminen. Toimihenkilöiden tulee puolustaa perinpohjaisesti kansan etuja, palvella 
kansaa uhrautuvasti, kasvattaa työtätekeviä ja oppia heiltä sekä mobilisoida joukot 
ratkaisemaan kaikki ongelmat. Tämä on periaate, jota heidän tulee noudattaa. 
 
Sen takaamiseksi, että toimihenkilöt tekevät työtään joukkoihin lujasti nojautuen, on heidän 
keskuudessaan tehostettava kamppailua työmenetelmien ja tyylin parantamiseksi. 
Hallitsevaa puoluetta rakennettaessa on erityisen tärkeää parantaa toimihenkilöiden työ 
menetelmää ja tyyliä. Jos työväenluokan puolue ottaa vallan käsiinsä, joissakin 
toimihenkilöissä saattaa ilmetä pyrkimystä ratkaista ongelmia byrokraattisesti tai 
hallinnollisesti, omaa valtaasemaansa korostaen. Tämä saattaa johtaa sen laatuisiin 
vakaviin seurauksiin, jotka haittaavat puolueen linjan toteuttamista ja erottavat puolueen 
joukoista. 
 
Aina siitä pitäen, kun puolueemme otti vallan käsiinsä, se on kiinnittänyt suurta huomiota 
toimihenkilöiden työmenetelmän ja tyylin parantamiseen ja paneutunut tähän asiaan 
vakavasti. Puolueemme on ponnistellut väsymättä varsinkin byrokratiaa vastaan ja 
vallankumouksellisen työmenetelmän ja kansanomaisen työtyylin vakiinnuttamiseksi 
kaikkien toimihenkilöiden, myös puolueen ja kansanhallituksen toimihenkilöiden 
keskuudessa. 
 
Puolueemme peruslinja toimihenkilöiden työmenetelmän ja tyylin parantamisessa on suuren 
johtajan toveri Kim Il Sungin alulle paneman japanilaisvastaisten sissien työtavan, 
Chongsanrin hengen ja menetelmän toteuttaminen. Kaikkien toimihenkilöiden tulee 
ymmärtää täydellisesti suuren johtajan toveri Kim Il Sungin johtotyön kunniakas historia ja 
ottaa oppia johtajan luomasta ja kehittämästä vallankumouksellisesta työmenetelmästä  
johtajan työtavasta. Heidän tulee näin valmistautua kasvamaan uskollisiksi toimihenkilöiksi, 
jotka antavat kaikkensa kansan hyväksi, ja päteviksi vallankumouksen johtaviksi 
toimihenkilöiksi, jotka täyttävät käsillä olevat vallankumouksen tehtävät menestyksellisesti 
nojautuen joukkoihin ja nostattamalla ne toimintaan. 
 
Juuri tällä hetkellä meillä on edessämme valtava tehtävä: meidän on vauhditettava 
sosialistista rakennustyötä tasavallan pohjoisosassa ja jälleenyhdistettävä samanaikaisesti 
jaettu maa ja ulotettava kansallinen itsenäisyys koko maan alueelle. 
 
USA:n imperialistien miltei 40 vuoden ajan harjoittama miehitys ja alistuspolitiikka on 
muuttanut EteläKorean täydelliseksi siirtomaaksi, jonka itsenäisyys on poljettu maahan, ja 
EteläKorean kansa joutuu kestämään monenlaisia kärsimyksiä ja kurjuutta. Säilyttääkseen 
edelleen fasistisen siirtomaavaltansa USA:n imperialistit ovat kasvattaneet kaikkialla 
EteläKoreassa mielialaa, joka ilmenee USA:n palvontana ja USA:lle alistumisena ja 
nöyristelemisenä. Nöyristelyn vastustaminen ja juchen tiukka vakiinnuttaminen on tässä 
tilanteessa ainoa tapa herättää EteläKorean kansa tietoiseksi kansallisesta 
riippumattomuudesta ja innostaa se voimakkaaseen taisteluun USA:ta vastaan ja 
riippumattomuuden puolesta, fasismia vastaan ja demokratian puolesta. 



 
Jucheaatteen lipun alla puolueemme tulee vauhdittamaan sosialistista rakennustyötä ja 
tehostamaan taistelua maan riippumattoman jälleenyhdistämisen puolesta ja toteuttamaan 
siten kansallisen riippumattomuuden maanlaajuisesti ja saattamaan juchen 
vallankumouksellisen asian päätökseen maassamme niin pian kuin mahdollista. 
Kun tätä nykyä halutaan viedä eteenpäin Marxin alullepanemaa työväenluokan 
vallankumouksellista asiaa, on tärkeätä kääntyä imperialismia vastaan ja vauhdittaa 
riippumattomuutta koko maailman mitassa. 
 
Kansainvälisellä näyttämöllä jo kauan jatkunut taistelu kapitalismia ja imperialismia vastaan 
jatkuu ja kärjistyy edelleen. Kapitalismi ja imperialismi ovat ihmiskunnan historian viimeinen 
riistojärjestelmä, joka polkee joukkojen chajusongtoiveita, ja mitä verenhimoisin 
sortojärjestelmä, joka yhdistää luokkaylivallan kansalliseen sortoon. Imperialismi on nyt 
muuttunut nykyaikaiseksi, valtiomonopolistiseen kapitalismiin perustuvaksi imperialismiksi, ja 
se on käynyt aggressiivisemmaksi ja raaemmaksi kuin milloinkaan aikaisemmin. Se heittää 
röyhkeitä haasteita sorretuille kansanjoukoille niiden taistellessa kansallisen vapautuksen, 
riippumattomuuden ja sosialismin puolesta. Imperialistit takertuvat neokolonialismiin ja 
harjoittavat itsepintaisesti politiikkaa, joka perustuu toisten kansakuntien ryöväämiseen ja 
alistamiseen, ja heidän menetelmänsä käyvät yhä salakavalammiksi. USA:n johdolla toimiva 
nykyaikainen imperialismi, vaikka onkin alamäessä, ponnistelee epätoivon vimmalla 
pelastuakseen tuholtaan. Varsinkin kapitalismin yleisen kriisin syvetessä imperialistit paitsi 
tukahduttavat ankarasti työväenluokan ja työtätekevien joukkojen vallankumouksellista 
eteenpäinmenoa omissa maissaan, niin myös tehostavat hyökkäystoimintaa ja myyräntyötä 
sosialistisia maita ja kansainvälistä kommunistista liikettä vastaan antikommunistisin 
tunnuksin. 
Niin kauan kuin imperialismi jatkaa olemassaoloaan, ei ylivalta ja ryövääminen lakkaa, ja niin 
kauan kuin imperialistista ylivaltaa ja ryöväämistä esiintyy, niin kauan esiintyy myös 
työväenluokan ja kansanjoukkojen vallankumouksellista taistelua niitä vastaan. 
 
Jos imperialismi halutaan lopulta tuhota ja jos halutaan saavuttaa voitto maailman 
vallankumoukselle, on imperialismia ja USA:ta vastaan käytävää taistelua tehostettava. 
Ilman tätä taistelua ei ole mahdollista saavuttaa ja lujittaa kansallista riippumattomuutta, 
kiirehtiä sosialismin ja kommunismin voittoa, estää sotia tai taata rauhaa ja turvallisuutta 
maailmassa. 
Imperialismin ja USA:n vastaisessa taistelulla ja sen voimistamisessa on ensisijaisen 
tärkeätä, että sosialistiset maat ja kommunistiset ja työväenpuolueet pitävät kiinni 
imperialismin vastaisesta asenteestaan ja kamppailevat voimakkaasti kansainvälistä 
imperialismia vastaan. 
Sosialistiset voimat ja kansainvälinen kommunistinen liike ovat aikamme voimakkaimmat 
vallankumoukselliset voimat, jotka vastustavat imperialismia ja kaikkia muita 
taantumuksellisia voimia; ne ovat se ratkaiseva tekijä, joka tekee tyhjäksi imperialistisen 
sota ja hyökkäyspolitiikan ja edistää maailman ihmisten vallankumouksellista taistelua. 
 
Jos sosialistiset voimat ja kansainvälinen kommunistinen liike aikovat suorittaa jalon 
tehtävänsä, niiden täytyy saavuttaa yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus omissa riveissään. 
 



Yhtenäisyys on työväenluokan voimakkain ase. Siitä päivästä lähtien, kun työväenluokka 
astui historian näyttämölle, se on aina pitänyt yhtenäisyyttä arvokkaimpana aseenaan 
taistelussa kansainvälistä pääomaa vastaan ja raivannut tietä voitoilleen yhtenäisyyden 
voimalla. Vielä tänäänkin imperialismin vastainen taistelu ja muut yhteiset tehtävät voidaan 
toteuttaa menestyksellisesti vain jos sosialistiset maat ja kommunistiset ja työväenpuolueet 
yhdistävät voimansa ja toimivat läheisessä yhteistyössä keskenään luokkaveljinä ja 
asetovereina keskinäisen kunnioituksen ja chajusongin pohjalta. 
 
Karl Marxin syntymän 165 ja kuoleman 100vuotismuistopäivän yhteydessä monien maiden 
kommunistiset ja työväenpuolueet ovat vakuuttaneet taistelevansa marxismileninismin lipun 
alla imperialismin ja kolonialismin hävittämiseksi, nostavansa työväenluokan valtaan ja 
rakentavansa uuden, riistosta ja sorrosta vapaan yhteiskunnan ja toteuttavansa sosialismin 
ja kommunismin asian. Tähän sisältyvät ne perusedellytykset, jotka mahdollistavat 
sosialististen maiden ja kommunististen ja työväenpuolueiden yhdistymisen yhdeksi 
luokkaveljien liitoksi. 
 
Veljespuolueiden ja maiden kesken saattaa esiintyä erimielisyyksiä, mutta nämä 
erimielisyydet ovat erilaisia näkemyksiä sen suhteen miten yhteinen päämäärä ja ihanne on 
saavutettavissa; nämä erimielisyydet eivät missään nimessä ole verrannollisia erilaisten 
yhteiskuntajärjestelmien välisiin vastakohtaisuuksiin tai vihamielisten luokkien kesken 
vallitseviin eturistiriitoihin. Sosialistisilla mailla ja kommunistisilla ja työväenpuolueilla on 
enemmän yhteistä kuin erimielisyyksiä, ja nämä yhteiset piirteet ovat luonteeltaan 
ensisijaisia ja erimielisyydet toissijaisia. Sosialististen maiden ja kommunististen ja 
työväenpuolueiden tulee kiinnittää ensisijainen huomio yhtenäisyyteen ja alistaa kaikki muu 
sille; niiden tulee panna suuri arvo yhteisille nimittäjille ja ratkaista erimielisyydet keskinäisen 
ymmärtämyksen ja toverillisen yhteistoiminnan hengessä. Jos sosialistiset maat ja 
kommunistiset ja työväenpuolueet ponnistelevat vilpittömästi ja tinkimättömästi, ne pystyvät 
puolustamaan yhtenäisyyttään ja lujittamaan solidaarisuuttaan. 
 
Jos sosialististen voimien ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen mahdista halutaan 
murtumaton, on välttämätöntä lujittaa kutakin kansallista yksikköä samalla kun taataan 
yhtenäisyys ja yhteenkuuluvuus. Sosialistiset voimat ja kansainvälinen kommunistinen liike 
voivat kasvattaa voimaansa kokonaisuutena ainoastaan vahvistamalla kukin omaa 
kansallista yksikköään ja yhdistämällä ponnistuksensa. 
 
Kommunististen ja työväenpuolueiden tulee ennen kaikkea toteuttaa oma 
vallankumouksensa menestyksellisesti, ja tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää niiltä 
chajusongiin pitäytymistä. Kommunistien tulee muotoilla politiikkansa riippumattomasti oman 
maan erityistä todellisuutta vastaavasti ja ratkaista kaikki vallankumouksessa ja 
rakennustyössä esiin nousevat ongelmat omalla vastuullaan. Ainoastaan siten ne voivat 
kehittää vallankumouksellista taistelua ja rakennustyötä. 
 
Työväenluokan vallankumouksellinen taistelu etenee nykyisin erillisten kansallisten 
valtioiden muodostamissa yksiköissä, joiden yhteiskunnalliset ja historialliset olosuhteet ovat 
hyvin erilaiset, ja myös näiden kansakuntien vallankumoukselliset tehtävät poikkeavat 



toisistaan. Nämä realiteetit edellyttävät voimakkaasti sitä, että kunkin maan kommunistit 
pitävät kiinni chajusongista ja toteuttavat vastuuntuntoisesti oman vallankumouksensa. 
 
Chajusong on proletaarisen internationalismin lujittamisen perusta. Kansainvälinen 
yhtenäisyys on chajusongiin pyrkivien kansojen välistä yhtenäisyyttä, ja se tähtää 
kaikenlaisen ylivallan ja alistamisen hävittämiseen ja chajusongin toteuttamiseen. 
Chajusongiin perustumaton yhtenäisyys ei voi olla aitoa ja kestävää, ja ilman chajusongia ei 
myöskään voida suorittaa luottavaisesti kansallisia ja kansainvälisiä velvollisuuksia. 
 
On erityisen tärkeää, että ne maat, joissa työväenluokka on ottanut vallan, pitävät lujasti 
kiinni chajusongista ja rakentavat menestyksellisesti sosialismia ja kommunismia. 
Sosialististen maiden puolueiden pitäisi muovailla linjansa omien erityisolosuhteidensa 
mukaisesti ja lisätä itseluottamukseen perustuvaa puolustuskykyään hyödyntämällä oman 
kansan voimaa ja omia luonnonvaroja. Ainoastaan tällä tavalla ne voivat suorittaa 
velvollisuutensa kansaansa ja kansainvälistä työväenluokkaa kohtaan. 
 
Imperialismin vastainen kansallinen vapautusvallankumous on toteutettava perinpohjaisesti 
ja uuden yhteiskunnan rakentamista on vauhditettava niissä maissa, jotka ovat aiemmin 
olleet siirto tai puolisiirtomaita. Tällä on valtava vaikutus imperialismin lopullisessa 
kukistamisessa ja koko maailman saattamisessa riippumattomaksi. 
 
Pyrkiessään alistamaan hiljattain itsenäistyneet maat uudelleen USA:n imperialistit sijoittavat 
nykyään valtavia hyökkäysjoukkoja tärkeimmille luonnonvaraalueille sekä strategisesti 
tärkeille alueille käyttäen verukkeenaan "suojelua" ja "turvallisuutta". USA:n imperialistit 
ponnistelevat niin ikään raivoisasti saadakseen kolmannen maailman maat otteeseensa 
poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti "yhteistyön" ja "suojelun" varjolla. 
 
Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan kansojen pitäisi  imperialismin ja kolonialismin 
vastaisen lipun alla  taistella rohkeasti imperialismia vastaan ja chajusongin puolesta ja 
täyttää siten perinpohjaisesti imperialismin vastaisen kansallisen vapautusvallankumouksen 
tehtävät. Maailman eri osissa asuvien kansojen, jotka vielä elävät imperialismin, 
kolonialismin ja rasismin valvonnassa, pitäisi ryhtyä monimuotoiseen ja voimakkaaseen 
vallankumoukselliseen taisteluun imperialistien karkottamiseksi ja omien maidensa 
vapauttamiseksi siirtomaavallasta ja niiden riippumattomuuden saavuttamiseksi. Maailman 
edistyksellisten ihmisten tulee tukea ja kannustaa kolmannen maailman maita aktiivisesti 
niiden taistelussa sekä moraalisesti että aineellisesti. 
 
Hiljattain itsenäistyneiden maiden, jotka heittävät harteiltaan imperialismin ikeen, tulee 
hävittää myös ulkomaisten imperialistien ja kotimaisten taantumusvoimien poliittiset ja 
taloudelliset jalansijat, vahvistaa vallankumouksellisia voimia, pystyttää edistyksellinen 
yhteiskuntajärjestelmä ja rakentaa riippumaton kansantalous ja kansallinen kulttuuri. Tämä 
on ainoa tapa turvata vallankumouksen saavutukset, saavuttaa maalle ja kansakunnalle 
hyvinvointi ja kuljettaa eteenpäin imperialismin kukistamisen puolesta kamppailevien 
maailman ihmisten yhteistä asiaa. 
 



Sitoutumattomien liikkeen vahvistaminen ja kehittäminen on tänä päivänä niin ikään hyvin 
tärkeä tehtävä imperialismin vastustamisen ja riippumattoman, uuden maailman 
rakentamisen kannalta. 
 
Sitoutumattomien liike on edistyksellinen liike, joka vastustaa ylivaltapyrkimyksiä ja 
alistamista kaikissa muodoissaan ja pyrkii chajusongiin; ja se on oman aikamme mahtava 
vallankumouksellinen voima, joka toimii imperialismia vastaan. 
 
Tämän liikkeen vahvistaminen ja kehittäminen edellyttää, että kaikki sitoutumattomat maat 
noudattavat tiukasti liikkeen perusperiaatteita ja toteuttavat poliittisen yhtenäisyyden ja 
taloudellisen yhteistoiminnan. Niiden on pidettävä kiinni täydellisen yhdenvertaisuuden ja 
toisten sisäisiin asioihin sekaantumattomuuden periaatteesta ja liityttävä yhteen 
imperialistisen aggression ja sekaantumisen iskemiseksi takaisin. Niiden on myös syytä 
taistella tinkimättömästi uuden kansainvälisen talousjärjestyksen pystyttämisen puolesta. 
 
Imperialistien hyökkäys ja sotatoimien ehkäiseminen ja torjuminen sekä yleismaailmallisen 
rauhan ja turvallisuuden takaaminen on tänä päivänä maailman edistyksellisen ihmiskunnan 
tärkein tehtävä. 
 
Nykyinen kansainvälinen tilanne on erittäin monimutkainen ja jännittynyt. Sodan vaara 
kasvaa joka puolella maailmaa ja rauha ja turvallisuus on vakavasti uhattuna. 
 
Saavuttaakseen herruuden maailmassa USA:n imperialistit tekevät työtä ydinsodan 
sytyttämiseksi ja ihmiskunnan syöksemiseksi sodan kauhuihin. Samalla kun imperialistit 
vahvistavat asevoimiaan ja kiristävät jännitystä Lähiidässä, he valmistelevat myös uutta 
hyökkäyssotaa arabeja vastaan ja vastustavat kansojen taistelua kansallisen vapautuksen ja 
uuden yhteiskunnan rakentamisen puolesta ja häiritsevät rauhaa ja turvallisuutta myös 
Afrikassa. lmperialistit sekaantuvat aseellisesti vapauden ja riippumattomuuden puolesta 
KeskiAmerikassa taistelevien kansojen asioihin ja kasvattavat sotilaallista uhkaa ja tekevät 
myyräntyötä ja sabotaasia edistyksellisiä maita vastaan. He pyrkivät sijoittamaan 
Eurooppaan valtavan määrän ydinaseita ja kiristävät siten tilannetta tällä alueella. 
 
USA:n imperialistit vehkeilevät aivan peittelemättömästi sytyttääkseen uuden sodan 
varsinkin Koreassa. Päämääränään EteläKorean pitäminen tiukasti kolonialistisena 
asemapaikkanaan Aasiassa, sillanpääasemana Aasiaan mantereelle suunnattavassa 
hyökkäyksessä, ja toteuttaakseen hyökkäyshaaveensa USA:n imperialistit ovat tuoneet 
EteläKoreaan suuren määrän ydinaseita ja muita joukkotuhoaseita ja tehneet 
EteläKoreasta valtaisan ruutivaraston ja ydinsodan tukialueen. 
 
USA:n imperialistien monissa osissa maailmaa suorittamien uusien sotaprovokaatioiden 
vuoksi ihmiskunnalla on nyt edessään elintärkeä ongelma: kysymys on rauhasta tai uudesta 
maailmansodasta. 
 
Nykyinen tilanne edellyttää, että kaikki ihmiskunnan turvallisuudesta ja rauhasta huolta 
kantavat ihmiset liittyvät yhteen poliittisista näkemyksistä, uskonnollisista vakaumuksista ja 



yhteiskunnallisista eroista riippumatta ja nousevat taisteluun USA:n imperialistien 
sotavehkeilyjä vastaan ja maailmanrauhan puolesta. 
 
Imperialismin vastaisten riippumattomien voimien yhtenäisyyden saavuttaminen muodostaa 
ratkaisevan takeen imperialistien hyökkäys ja sotatoimien pysäyttämiselle ja torjumiselle, 
tuo muassaan kestävän maailmanrauhan ja luo edellytykset riippumattoman uuden 
maailman rakentamiselle. 
 
Sosialististen voimien ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen, kansallisen 
vapautusliikkeen, demokraattisen liikkeen, sitoutumattomien liikkeen ja maailman kaikkien 
muiden edistyksellisten ja rauhantahtoisien ihmisten pitäisi muodostaa USA:n vastainen 
yhteisrintama ja iskeä USA:n imperialismia kollektiivisesti niin ettei se voi toimia 
vastuuttomasti. Kaikkien imperialismin vastaisten, riippumattomien voimien tulee taistella 
päättäväisesti imperialistien mielettömän asevarustelun ja sotavalmistelujen torjumiseksi ja 
pysäyttämiseksi, hävittää USA:n imperialistien sotilastukikohdat muista maista, panna USA 
vetämään kotiin joukkonsa sekä ydin ja muut joukkotuhoaseensa, purkaa sotilasliittoutumat, 
luoda ja laajentaa ydinaseettomia rauhanvyöhykkeitä eri puolille maailmaa sekä toteuttaa 
yleinen ja täydellinen aseistariisunta. 
 
Imperialismin vastustamisen ja riippumattomuuden lipun alla Korean työväenpuolue ja 
Korean kansa tulevat liittoutumaan lujasti sosialististen maiden, kansainvälisen 
työväenluokan, sitoutumattomien kansakuntien ja maailman kaikkien edistyksellisten 
ihmisten kanssa, taistelemaan aktiivisesti Korean vallankumouksen ja maailman 
vallankumouksen voiton puolesta ja suoriutumaan kiitettävästi kansallisista ja 
kansainvälisistä velvoitteistaan. 
Marxin luoma sosialismin ja kommunismin asia tulee voittamaan varmasti, ja ihmiskunnan 
ihanneyhteiskunta, jossa chajusong on toteutettu kaikille kansoille, tulee syntymään 
väistämättömästi. 
 
Puolueemme ja kansamme tulevat vastaisuudessa kuten tähänkin saakka taistelemaan 
voimallisesti kommunismin kukoistavan tulevaisuuden aikaistamisen puolesta kantaen 
korkealla marxismi leninismin ja jucheaatteen vallankumouksellista lippua. 
 
Voittamaton on voimakkaasti taistelevan, tiiviisti suuren johtajan toveri Kim Il Sungin 
johtaman puolueen keskuskomitean ympärille ryhmittyneen kansamme 
vallankumouksellinen asia. 
 
Kirjapaino Sanan Tie Oy 
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