
Armeija ensin - politiikka (2001) 

Armeija ensin politiikka on länsimaissa yleisesti haluttu ymmärtää väärin. Armeija ensin -politiikka ei ole osoitus 

KDKT:n aggressiivisuudesta vaan päinvastoin. Korean demokraattisessa kansantasavallasta armeija on leimallisesti 

rauhanarmeija, joka toimii sosialistisen rakennustyön eturintamassa ja jolla on kansan vankkumaton tuki. Sotilaallista 

varustautumista tarvitaan niin kauan kun maailmassa on imperialismia. Korean kansanarmeija ei uhkaa ketään, sen 

tehtävä on turvata Korean kansan vapaus.  

Vahva yhteiskunta takaa kansan vapauden 

 Korean demokraattinen kansantasavalta on voimakas maa. Korean ihmiskeskeisen sosialismin takaavat: 

1.) Vahva ideologinen voima; jolloin koko kansa on aseistettu Juche-aatteella. 

 

2.) Vahva poliittinen voima; jolloin koko kansa on järjestäytynyt poliittisten johtajien ympärille  

3.) Vahva puolustus ja  

4.) Vahva taloudellinen voima.  

 

Ainoastaan vahva valtio voi vastustaa imperialismia. Itä-Euroopan sosialismin romahduksen jälkeen kansainvälinen 

tilanne muuttui sosialismille epäsuotuisaksi. Viholliset yrittivät eristää KDKT:n taloudellisesti. Kaikki oli maksettava 

kovalla valuutalla sosialististen markkinoiden romahdettua.  

 

KDKT:n vastaus sosialistisen leirin romahduksen mukanaan tuomiin ongelmiin oli vahvistaa maataan entisestään. 

Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön 

 

1.) Ideologia ensimmäiseksi -politiikka; Itä-Euroopan romahdus oli seurausta siitä, että ideologinen opetus oli 

laiminlyöty, kansa ei enää ollut ideologisesti valveutunut. KDKT:ssa kansa, puolue ja johtaja ovat yhtä suurta perhettä, 

 

2.) Armeija ensin –politiikka, 

 

3.) Tiede ja teknologia ensin -politiikka, 

 

Tämän politiikan kolme keskeistä periaatetta ovat  

1.) Itseensä luottamisen periaate; Olemme itse kohtalomme herroja, 

 

2.) Sosialismin periaate; Vain sosialistinen maa voi olla voimakas, 

 

3.) Kaikki ongelmat voidaan ratkaista -periaate.  

Omaleimainen ja voimakas Armeija ensin politiikka  

Armeija ensin -politiikan ensisijainen tarkoitus on puolustaa KDKT:n poliittista aatetta ja järjestelmää 

kokonaisuudessaan. Kuitenkaan poliittinen aate ei voi toteutua ilman poliittista taktiikkaa. Tämän vuoksi poliitikot 

pitävät suuressa merkityksessä poliittista aatetta ja taktiikkaa. 

Ihmiskunnan pitkäaikaisen tavoitteen, siirtymisen sosialismiin, päätökseen saattaminen edellyttää oikean poliittisen 

taktiikan valitsemista. Yli 70 vuotta vanhat sosialistiset yhteiskunnat kaatuivat koska niiltä puuttui oikea poliittinen 

taktiikka ja ne joutuivat lopulta imperialistien anti-sosialistisen strategian uhriksi.  

 

Ensimmäistä kertaa historiassa KDKT:n kunnioitettu johtaja Kim Jong Il kehitti oikean poliittisen taktiikan sosialismin 



puolustamiseksi ja kehittämiseksi. Hän selvitti historiallisessa luennossaan maailman sosialistisen liikkeen tilasta 

monimutkaisen tilanteen Koreassa ja viimeaikaisen kehityksen monilla alueilla maailmassa ja johtopäätöksenä tästä, 

että armeija ensin -politiikka on ainoa poliittinen taktiikka sosialismin puolustamiseksi luotettavasti.  

 

Armeija ensin -politiikan merkitys on ensisijaisesti turvata Korean kansanarmeijan komentojärjestelmä ja puolustaa 

sosialismia asein. Kim Jong Il on kohottanut tärkeimmälle sijalle kansanarmeijan vahvistamisen ja tehnyt parhaansa 

sotilaiden kouluttamisessa vahvoiksi sosialismin vartijoiksi. Viime aikoina Kim Jong Il on jatkuvasti tarkastanut 

kansanarmeijan osastoja antaen ensikäden ohjeita. Toiminnallaan Toveri Kim Jong Il rohkaisee sotilaita olemaan 

alistumatta imperialismin orjiksi ja olemaan riippumattomia sosialismin vartijoita ja toteuttamaan päämääränsä. 

Toveri Kim Jong Il on myös voimistanut Korean kansanarmeijan voittamattomaksi joka voi luotettavasti puolustaa 

maata sotilaallista uhkaa ja aggressioita vastaan.  

 

Toveri Kim Jong Il on matkustanut kuluneen viiden vuoden aikana yli 50 000 kilometriä tarkastaessaan yli 490 Korean 

kansanarmeijan yksikköä. Uuden vuoden päivän aamuna hän matkusti läpi lumen tarkastamaan metsän keskellä 

sijainneen yksikön vartiomiehiä. Hän purjehti läpi myrskyävän meren tarkastamaan saaristossa sijaitsevia Korean 

Kansanarmeijan tukikohtia. Hän ajoi henkilökohtaisesti maastoajoneuvolla pyörryttävän korkealle vuoristoon kuusi 

kertaa. Hän tarkasti myös Panmunjonin, Mt. Tuxedon, Mt. Osongin vihollisen etulinjassa.  

 

Tämän kaiken ansiosta Korean kansanarmeija voi aina todistaa voimansa verrattomana aina voittoisana sosialismin 

puolustajana ja tehdä täysin tyhjäksi imperialistien pyrkimykset vaientaa Korean Demokraattinen Kansantasavalta. On 

ilmeistä, ettei KDKT:n sosialismia voi tuhota aseilla eikä voimalla. Kuten aiemmin todettiin, KDKT poikkeaa täysin 

entisistä Itä-Euroopan sosialistimaista, jotka romahtivat ilman laukaustakaan. Tämä kokemus osoittaa, että Toveri Kim 

Jong Il oli oikeassa sanoessaan: ”jos puolue romahtaa, se voidaan organisoida uudelleen jos armeija on vahva, mutta 

puoluetta ei voida pelastaa ja maa joutuu turmioon jos armeija on heikko”.  

 

Armeija ensin -politiikka on kaikkein voimakkain poliittinen toimintatapa puolustettaessa ja kehitettäessä poliittista 

aatetta ja yhteiskuntajärjestelmää. Tämä on kaikkein parhaiten toteutunut sekä teoriassa että käytännössä KDKT:ssa.  

 

Armeija ensin politiikka on voimakas poliittinen toimintatapa joka edistää elinvoimaisesti maan ja kansakunnan 

edistystä ja kukoistusta. Maissa joissa aate ei kehity armeijaa pidetään valtion ja hallituksen puolustamiseksi. 

Ajatellaan, että armeijaa tarvitaan sodan, hätätilan tai muun odottamattoman tilanteen varalle ja muutoin se on 

tarpeeton ja mitä pahinta armeija on raskas yhteiskuntataloudelle. Sen sijaan KDKT:ssa armeija ensin politiikka ei 

aseta Korean kansanarmeijaa yksinomaan puolustamaan kansakuntaa, vaan myös sosialistisen rakennustyön 

johtavaksi voimaksi.  

 

Toveri Kim Jong Il on määrännyt aina sotilaat ottamaan johdon tärkeässä ja vaikeassa sosialismin rakennustyössä. Hän 

on myös Kansallisen puolustuskomitean puheenjohtaja ja Korean kansanarmeijan ylipäällikkö.  

 

1990-luvun jälkipuoliskolla Korean kansanarmeija johti Korean kansaa ns. "vaikealla marssilla, voimakkaalla marssilla. 

Teesin "ottakaamme asiaksemme maamme puolustaminen ja sosialismin rakentaminen" alla Korean kansanarmeijan 

sotilaat antoivat kaikkensa saavuttaen lannistumattoman hengen ja joukkosankaruuden selvitessään mahdottomista 

tehtävistä. Kun sotilaat komennettiin rakentamaan Anbyon vesivoimalaa, he sankarillisesti kaivoivat hyvin pitkän 

tunnelin vuoren läpi. Saavuttaakseen päämääränsä sotilaat eivät hetkeksikään keskeyttäneet työtään ja tulleet 

päivänvaloon ennen kuin Toveri Kim Jong Il antoi siitä erikseen määräyksen. Sotilaat, jotka osallistuivat leikkipuiston 

rakennukseen Mt. Kuwollla kirjoittivat puiston aitaan tekstin "1997, viimeinen kovan onnen vuosi", mikä kuvastaa 

luottamusta ja optimismia tulevaisuuteen.  

 

Korean kansanarmeijan sotilaiden vallankumouksellinen henki levisi nopeasti koko kansan keskuuteen niin, että 

jokainen mies ja nainen voi saavuttaa edellä kuvatun kaltaisia urotöitä. Tämän vuoksi KDKT voi tehdä vaivalloisen 

marssin ja voimakkaan marssin voitollisesti.  



 

Tänä päivänä Korean kansanarmeijan sotilaat johtavat kaikkia sosialismin rakennustyön osa-alueita ilman poikkeuksia. 

Kädestä käteen opastaen he johtavat viljelysmaan kunnostusta, tuovat vallankumouksellisia muutoksia perunan 

viljelyyn, rakentavat kaiken kokoisia voimalaitoksia, kanafarmeja ja kalanviljelylaitoksia. Koko Korean kansa on 

yhdistynyt sotilaisiin näissä kysymyksissä. Tämä kuvastaa armeija ensin -politiikan suurta elinvoimaa.  

 

KDKT:ssa armeija ensin -politiikka on saanut aikaan maagisen vaikutuksen Koreoiden yhdentymisen kysymyksessä, 

joka on Korean kansan harras toive. Tämän politiikan ansiosta voitiin allekirjoittaa pitkään eritettynä olleiden 

pohjoisen ja etelän välinen yhteinen kommunikea 15. kesäkuuta 2000. USA, Japani, ja muut suuret länsimaat ovat 

ryhtyneet normalisoimaan suhteitaan KDKT:n kanssa siitä huolimatta, että he ovat ylläpitäneet jakoa yli puoli 

vuosisataa.  

 

Armeija ensin -politiikka on todellakin kaikkein voimakkain ja ainutlaatuisin politiikka joka muuttaa vastoinkäymiset 

menestykseksi. Sitä pitäisi todellakin kutsua yleismaailmalliseksi poliittiseksi metodiksi ja aina voittoisaksi poliittiseksi 

metodiksi. 


