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Viime huhtikuussa Pjongjangissa pidetyssä kansainvälissä Juche-konferenssissa piti rouva tohtori, Mun Jong Suk laajan
esitelmän otsikon aiheesta. Olen laatinut esitykseni esitelmän käännetystä suomenkielisestä tekstistä, sen
mielenkiintoisimmista kohdista.
Rouva Mun Jong Suk'in esityksen ensimmäinen osio jakautui kolmeen pääkohtaan: 1) Valtion voimistamiseen
poliittisesti, ideologisesti ja sotilaallisesti toteuttamalla kunnioitetun johtajan, Kim Jong lIin politiikkaa. 2) Talouden
voimistamiseen vahvistamalla valtion talouden perusteita ja 3) Kansakunnan yhdistäminen kaikin mahdollisin keinoin.
Hän totesi menneen vuosikymmenen olleen "vaikean marssin", jota nimitystä yleisesti käytetään taloudellisesti
raskaasta ja luonnonkatastrofien koettelemasta vuosikymmenestä. Nyt näyttää tilanne kansakunnan yhteisin
ponnistuksin tuottavan tulosta ja maa rakennetaan vahvaksi sosialistiseksi kansakunnaksi seuraamalla itsenäistä,
"armeija ensin", silti hyväntahtoista politiikkaa, totesi rouva Mun.
Toisessa pääkohdassa hän painotti, että sosialistisen politiikan perusta on vahva taloudellinen voima, joka takaa
voittamattoman sotilaallisen, ideologisen ja poliittisen vallan. Tärkeäksi tehtäväksi taloudellisesti voimakkaan
kansakunnan rakentamisessa on asetettu kansantalouden elvyttäminen ajanmukaisella ja modernilla teknologialla.
Kansakunnan arkielämän toimeentulo-ongelmat ratkaistaan talouden voimistamisella, jossa voimakkaan valtion
tavoitteena on sosialistinen kansakunta, jossa puolue ja valtio tavoittelevat toiminnallaan kansan etua. Ensisijalla
onkin ruokatuotannon ongelmien ratkaiseminen kehittämällä maanviljelystä, eläin ja karjataloutta. Tähän liittyy myös
kevyen teollisuuden elvyttäminen modernilla tekniikalla, jotta tehtaat toimisivat täydellä kapasiteetilla, määritteli
rouva Mun.

Yhdentyminen kansainvälisestikin tärkeää rauhanpyrkimystä

Kolmannessa, kansakunnan yhdistämistä koskevassa osassa, tri Mun toi julki, että korean kansan jako on kestänyt jo
yli puoli vuosisataa. Kansallinen yhtenäisyys ja maamme yhdistäminen ovat korkeimmat tavoitteet eikä niiden
toteutumista voida enää lykätä. Mitä kauemmin kansamme jako kestää sitä enemmän ihmiset kärsivät ja kansallisen
identiteetin menettämisen vaara kasvaa.

Jos kansan jako on pysyvää ja konfliktit etelän ja pohjoisen välillä lisääntyvät ja voimistuvat, ne saattavat johtaa
tuhoisiin seuraamuksiin. Hän totesi myös, että jos sota syttyisi Korean niemimaalla, se leviäisi muuallekin maailmaan,
joten maamme jälleenyhdistäminen ei ole ainoastaan kansallisesti tärkeää vaan rauhanpyrkimyksenä tärkeää
kansainvälisestikin.
Arvosteltuaan presidentti Bush'in hallintokauden alun politiikkaa hän totesi KDKT:n kansainvälisten suhteiden
kehittyneen suotuisasti. Edellisenä vuonna luotiin diplomaattiset suhteet Italian, Itävallan, Filippiinien ja Britannian
kanssa ja tänä vuonna lisäksi Alankomaiden, Belgian, Kanadan, Espanjan, Saksan, Luxemburgin, Kreikan, Brasilian,
Uuden Seelannin ja Kuwaitin kanssa sekä viimeisimpänä EU:n kanssa.
Hän myös kosketteli "armeija ensin" -politiikan määritelmää. Sotilaallista voimaa rakennetaan panostamalla
sotilaalliseen voimaan ja poliittiseen koulutukseen. Armeija toteuttaa poliittisen johdon asettamat tavoitteet myös

mm. kansallisina suurina työprojekteina. Koko kansa tukee kotimaan puolustuksessa kansanarmeijaa, mikä voimistaa
kansaa henkisesti.

Taloudellisen voiman rakentaminen tänä vuonna

Päätehtävänä on tri Mun Jong Sukin mukaan olemassa olevan taloudellisen perustan järjestäminen ja tuotantovoiman
maksimointi sekä samalla kokonaisvaltainen kansantalouden elvyttäminen teknologian uudistuksilla.
Sähkön tuotanto yritetään nostaa 1,5-kertaiseksi keskittämällä olemassa olevat tuotantolaitokset toimimaan täydellä
teholla. Viime vuonna rakensimme monia isoja, keskisuuria ja pieni vesivoimaloita tuottamaan satojatuhansia
kilowatteja sähköä. Myös lämpövoimalaitosten laitteistoja on parannettu. Tänä vuonna lisätään vielä kapasiteettia
rakentamalla mm Orangchon, Huichon ja Nyongwon'in voimalaitokset.
Hiiliteollisuuden tuotanto yritetään nostaa 1,3-kertaiseksi viime vuodesta, metalliteollisuudessa lisätään kapasiteettia
raudan ja teräksen tuotannon normalisoimiseksi korkealle tasolle. Myös rautatieliikenteen kapasiteettia korotetaan
1,2-kertaiseksi edellisestä vuodesta.
Ihmisten elintason nostamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota maatalouden kehittämiseen ruokatuotannon
järjestämiseksi. Tällöin tulevat ohjelmaan tuotantorakenteiden parannukset, siemenviljan- ja perunanviljelyn
kehittäminen ja kaksoissato alueiden lisääminen. Maanmukautus-projekteilla pyritään saamaan käyttöön tuhansia
hehtaareja uutta maata siirtämällä 400 000 peltoaluetta ja 30 000 kilometriä peltoharjanteita.
Kaechon-Taesong järven vesi- ja vesitieprojektilla tehdään 254 km pitkä vesitie, josta 118,5 km tehdään maaaineksista. Tarkoitus on myös kastella Länsi-meren alueita Taedong joen makealla vedellä ilman sähköistä ratkaisua.
Projektissa siirretään 14,23 miljoonaa kuutiometriä maata ja 27,2 km tunneleita 38 paikalle ja sementtiä kulutetaan
558 600 tonnia. Nyt on 80 % maasta jo siirretty. Tri Mun esiintuomat projektit ovat todella suuria ja vaikuttaisivat
huomattavasti kansakunnan hyvinvointiin.
Maataloudessa lisätään viljan, lihan, munien, vihannesten, hedelmien ja teollisen sadon tuotantoa. Nykyaikaisten
kana- ja mm tänä vuonna alkaneen 6 000 strutsin strutsitilojen tuotannon kasvu sekä olemassa olevien kana-, ankkaja sikatilojen elvyttäminen ja uudistaminen ovat myös ohjelmassa. Merikalastuksen lisäksi rakennetaan lisää
kalalaitoksia ja -altaita.
Viime vuonna rakennettiin 12 perusruokatehdasta kahteentoista provinssiin, kuten Tachongdan perunajauhotehdas,
jonka kapasiteetti on 8 000 tonnia. Pjongjangiin rakennettiin pikanuudelitehdas ja Sinuiju'hun kosmetiikkatehdas jne.
Asuntotuotannossa aloitettiin huhtikuussa 30 000 talon rakentaminen kohdealueitten ollessa "Nuorten sankareiden
tien" läheisyys Pjongjangista Nampoon ja mm. Tongil- sekä Kwangbok-katujen alueet.
Ilmainen terveydenhuolto jatkuu ja alan koulutusta parannetaan ja kehitetään. Näistä palveluista ei kansakunta
luopunut edes "vaikean marssin" aikana. Kaikki syntyneet saavat ilmaisen valtiollisen terveydenhuollon, tutkimukset ja
rokotukset. Ilmainen valtiollinen terveystarkastus toteutetaan tarhaikäisille lapsille kuusi kertaa vuodessa,
kouluikäisille kaksi kertaa vuodessa ja aikuisille kerran vuodessa.
Siirryttyään esityksessään maankäyttöpolitiikkaan totesi tri Mun mm, että maanmuokkausprojektissa istutettiin 70
000 hehtaaria nuorta puiden taimiviljelystä ja 155 000 hehtaaria metsää sekä rakennettiin uusia tekojärviä. Puiden
istutus tapahtui tämän vuoden keväällä.

Hän käsitteli laajasti myös perustavanlaatuisia muutoksia virkamiesten ideologiseen näkökulmaan, ajatteluun,
taisteluominaisuuksiin ja työskentelytapaan. Puolueemme vaatii nyt avointa mieltä ja rohkeutta. Sosialismia pyritään
kehittämään innovatiivisilla näkemyksillä, oma-aloitteellisuudella, yritteliäällä työnteolla, jatkuvan vallankumouksen
hengellä, vallankumousoptimismilla ja taistelutahdolla, totesi tri Mun Jong Suk esityksensä päätteeksi.

