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Alas imperialismi unioni 

LOKAKUU 1926 - ELOKUU 1945



Systemaattinen japanilaisvastainen 

taistelu alkaa
 Korean niemimaa oli Japanin miehittämä 

vuodesta 1905 alkaen. Brutaali miehitys johti 

vastarinnan nousuun, joka oli aluksi pistemäistä.

 Kim Il Sung organisoi vastarintaan Alas imperialismi 

unionin, joka piti ensimmäisen kokouksensa 

17.10.1926 Huadianissa, Kiinassa.

 Unionin ohjelmaan kuului japanilaisten vastainen 

taistelu sekä itsenäinen ja riippumaton Korea.



Kalunin konferenssi 1930

 Ensimmäinen puolueorganisaatio perustettiin Jingmyonin koulussa 

Kalunissa, Kiinassa 3.7.1930, jota pidetään Korean työväenpuolueen 

alkuna.



Nanhutoun tapaaminen 1936

 Nanhutoun tapaamisessa helmi-

maaliskuun vaihteessa 1936 

perustettiin Mantsurian osasto, 

muita osastoja pohjoisille alueille ja 

myös eteläisempiin osiin.

 Toukokuussa 1936 perustettiin 

isänmaan vapautusjärjestö (ARF), 

josta tuli ensimmäinen 

japanilaisvastainen joukkojärjestö. 

Tämä joukkojärjestö vahvisti myös 

puoluetta.



Taistelu jatkui maan 

vapauttamiseen saakka 

 Japanilaisvastainen taistelu jatkui ja 

vahvistui.



Pohjois-Korean kommunistinen 

puolueen ja Pohjois-Korean 

työväenpuolueen perustaminen

ELOKUU 1945 - HELMIKUU 1948



Uutta yhteiskuntaa rakentamaan

 Japanin miehitysvalta päättyy 15.8.1945.

 Korean niemimaalla on ulkomaisia joukkoja niin 
pohjoisessa kuin etelässäkin. Raja kulkee 38 
leveyspiirillä.

 Kim Il Sung näkee tärkeäksi perustaa 
kommunistisen puolueen.

 Pohjois-Korean kommunistisen puolueen 
perustava kokous pidetään Pjongjangissa 10.-
13.10.1945.

 Maatalousuudistusta ryhdytään toteuttamaan 
samoin kuin muita demokraattisia uudistuksia. 
Kansan hallitus perustetaan.



Työväenpuolue kokoaa 

edistykselliset voimat yhteen

 Pohjois-Korean kommunistinen puolue 

muodostaa yhdessä Korean uuden 

demokraattisen puolueen kanssa Pohjois-

Korean työväenpuolueen elokuussa 1946.

 On tärkeää mobilisoida työläisen lisäksi 

yhteistyöhön talonpojat, intellektuaalit ja 

kansalliset kapitalistit.



Maareformi on varmistaa 

kehityksen suunnan

 Maareformi saa talonpoikain 

vankkumattoman tuen.



Pohjois-Korean työväenpuolueen 

II kongressi

MAALISKUU 1948 - MAALISKUU 1956



Pohjois-Korean työväenpuolueen II 

kongressi maaliskuu 1948-maaliskuu 1956

 II kongressi asetti maaliskuussa tavoitteeksi maan rauhanomaisen 

jälleenydistämisen ja demokratian vahvistamisen pohjoisessa.

 Ideologian vahvistamiseen pantiin panoksia.

 Korean työväenpuolue vuodesta 1949.

 Imperialistit hyökkäsivät pohjoiseen 25.6.1950. Kolme vuotta kestänyt 

Korean sota alkoi.

 Sodan jälkeen alkoi voimakas jälleenrakennus puolueen johdolla.



Kansan hyvinvointiin panostetaan 

sodasta huolimatta

 Maksutonta terveydenhuoltoa 

vahvistettiin sodan aikana.

 Myös lasten koulun käynti jatkui 

sodan ajan.



Jälleenrakennus alkoi tyhjästä



Puolueen ideologisten virkailijoiden 

I konferenssi

 Puolueen ideologisten virkailijoiden ensimmäinen konferenssi 

pidettiin 1955.

 Pääpaino pantiin dogmatismin vastaiseen taisteluun ja juche-

aatteen vakiinnuttamiseen; riippumattomuus politiikassa, 

omavaraisuus taloudessa ja itseluottamus puolustuksessa.



Korean työväenpuolueen 

III kongressi 

HUHTIKUU 1951 - ELOKUU 1961



Voimakas panostus teollistamiseen

 Vahvistettiin KDKT:n ulkopolitiikan 

suuntaviivat.

 Vahvistettiin viisivuotissuunnitelma 1957-

1961.

 Päätettiin myös edistää kansakunnan 

jälleenyhdistämistä, puolueen 

ideologista yhtenäisyyttä ja voimallista 

sosialismin rakennustyötä.

 Chollima-liike syntyi teollisuudessa.

 Chongsanri henki ja -metodi 

maataloudessa.



Korean työväenpuolueen 

IV kongressi 

SYYSKUU 1961 - LOKAKUU 1970



Sosialistisen teollistamisen 

toteuttaminen

 Ensimmäinen seitsenvuotissuunnitelma 1961-

1967, Sosialistinen teollistuminen.

 Kuuban ohjuskriisi ja vedenalainen sodankäynti 

muuttivat viholliskuvaa.

 Taloudellisen rakennustyön ohessa painotettiin 

aikaisempaa enemmän vahvaa puolustusta.

 Kansanarmeijasta kaaderiarmeija, armeija 

modernisoitava, koko kansan aseistaminen.

 Puolueen yksimielisyyden vahvistaminen.

 Puolueen, armeijan ja kansan yhteyden 

vahvistaminen.



Imperialistien painostus kasvaa

 Vakoilualus Pueblo pidätetään.

 Sota-alus PCE-56 upotetaan Korean 

aluevesillä.

 Useita helikoptereita ammutaan alas tai 

pidätetään.



Korean työväenpuolueen 

V kongressi 

MARRASKUU 1970 - SYYSKUU 1980



Ideologinen, teknologinen ja 

kulttuurivallankumous

 Kongressi hyväksyi kuusivuotissuunnitelman 

1971-1976.

 Sosialistista rakennustyötä edistettiin kolmella 

vallankumouksella, ideologisella, 

teknologisella ja kulttuurivallankumouksella.

 Kolmannessa puolueen ideologisten 

virkailijoiden konferenssissa 1974 Kim Jong Il 

formuloi kimilsungismin.

 Puolue asetti kaikkein tärkeimmäksi työksi 

ideologisen kasvatuksen.



Teollisuuteen ja maatalouteen 

mutta myös kulttuuriin panostetaan

 Maaseudun olosuhteita 

parannettiin teknistämällä 

maataloutta ja rakentamalla 

moderneja kyliä.

 Kuuluisia vallankumouksellisia 

oopperoita sävellettiin.



Ensimmäinen tapaaminen 

pohjoisen ja etelän välillä

 Vuonna 1970 toteutettiin 

ensimmäinen korkeantason 

neuvottelu pohjoisen ja etelän 

välillä Korean niemimaan 

jälleenyhdistämiseksi. 

 Julkaistiin viiden kohdan 

julkilausuma maan 

jälleenyhdistämiseksi.



Korean työväenpuolueen 

VI kongressi 

LOKAKUU 1980 - HUHTIKUU 2016



Sosialistisen rakennustyön 

vahvistaminen ja yllättäviä haasteita

 Juche-aatteen läpäiseminen koko yhteiskunnassa.

 Yksimielinen yhtenäisyys yhteiskunnan 

rakentamisessa (ideologista kasvatusta edelleen 

voimistamalla).

 Sosialismin romahdus Itä-Euroopassa.

 Talouden uudelleenjärjestelyt.

 Vaikeat luonnonkatastrofit.

Presidentti Kim Il Sung kuoli 

8.7.1994



Kansainvälinen profiloituminen anti-

imperialismin edistämisessä

 Maailman journalistien liiton konferenssi 1983 Pjongjangissa.

 Maailman 13. nuorisofestivaali 1989 Pjongjangissa.



Kim Jong Il puolueen johtoon

 Kim Jong Il Korean työväenpuolueen pääsihteeriksi 

8.10.1997.

 Kim Jong Il kehitti songun aatteen ja –politiikan 

aikana, jolloin imperialistien painostus on ennen 

näkemättömän kovaa.

 Tällaisina aikoina vallankumouksen etujoukko on 

kansanarmeija.



Maatalouden parantamiseen 

panostettiin kovasti



Uusi askel pohjoinen-etelä 

yhteistyölle

 Pohjoisen ja etelän tapaamiset 15.6. ja 4.10 loivat 

uutta toivoa jälleenyhdistämisen edistymiselle.

 Kaesongin erityistalousalue avattiin.

 Pohjoisen ja etelän sen välinen rautatie yhdistettiin.



Kim Jong Unin aika KDKT:n johdossa

 Kim Jong Il kuolee 17.12.2011.

 Kim Jong Un KDKT:n johtoon 11.4.2012.



Asumisen modernisaatio



Korean työväenpuolueen 

VII kongressi 

TOUKOKUU 2016 -



Panostuksia moderniaatioon kaikilla 

sektoreilla

 Kim Jong Un puolueen puheenjohtajaksi.

 Panostaminen teollisuuden 

modernisaatioon, terveydenhuollon 

parantamiseen, koulutukseen ja IT-

teknologiaan sekä elintason 

parantamiseen.



Kulutustavaratuotannon 

parantaminen



Lisäpanostusta metsänistutukseen

 Kolme modernia keskustaimitarhaa metsäpuiden taimien 

tuotantoon.



Voimakas panostus puolustukseen



Uusia avauksia pohjoisen ja etelän 

välillä

 Panmunjonin julistus huhtikuussa 2018 ja Pjongjangin sopimus 

syyskuussa 2018.



Koronavirus muuttaa 

maailmantilanteen

 Voimakas panostus koronan vastaiseen työhön tuo tulosta.




