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Pidämme Korean työväenpuolueen ideologisten työntekijöiden
kahdeksannen konferenssin tänä merkittävänä aikana, jolloin tulee kuluneeksi 40 vuotta toveri Kim Jong Ilin julkilausumasta, jonka
mukaan koko yhteiskunnan varustaminen kimilsungismilla on puolueemme lopullinen ohjelma.
Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni ja tuon julki tämän konferenssin
kaikkien osanottajien sekä kaikkien muiden puoleen jäsenten yksimielisen toiveen. Esitän jaloimman kunnianosoituksen presidentti
Kim Il Sungille, voittoisan Korean työväenpuolueen perustajalle ja
rakentajalle, sekä kenraali Kim Jong Ilille, Korean työväenpuolueen
ikuiselle pääsihteerille.
Korean työväenpuolueen ensimmäisen sihteerin ominaisuudessa esitän tämän konferenssin johdosta lämpimät kiitokset ja sotilaalliset terveiset teille, jotka osallistutte konferenssiin sekä kaikille
muille puolueemme ideologisille työntekijöille ja tietotyöntekijöille
eri puolilla maata, jotka ovat työskennelleet omistautuneena ja polttavin sydämin työpaikoillaan ja sotilaskohteissa vallankumouksen
äänitorvina ja aikakautemme suunnannäyttäjinä.
Tämä konferenssi, joka pidetään ennen näkemättömällä aikakaudella puolueemme historiassa, on virstanpylväs ja merkitsee
radikaalia käännettä kohottaaksemme ikuiseen loistoon presidentin ja kenraalin suorittamat katoamattomat urotyöt. Urotyöt, jotka
pitämällä korkealla juche-aatteen tunnusta, johtivat Korean pitkän
vallankumouksen tien häikäisevään voittoon, ymmärtäen ja vahvistaen jälleen kerran tärkeää ideologista työtä ja käynnistäen voimakkaan ideologisen hyökkäyksen vallankumouksen kehityksen
edellyttämällä tavalla.
Puolueen kaikkein voimakkain, ihmisten vallankumouksellisuutta
tukeva ase on vain ja ainoastaan ideologia. Ilman ideologiaa puoluetta ei voi perustaa eikä se voi olla olemassa. Puolueen työtä ja
vallankumouksellista taistelua ei voi erottaa ideologisesta työstä.
Vallankumouksen peruslinjaa puolustetaan ja vallankumousta kiihdytetään vahvalla ideologialla.
Ainoa Korean vallankumouksen ase, joka alkoi tyhjästä, oli suuri
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vallankumouksellinen ideologia. Korean vallankumoukselliset yhdistivät toverinsa ja saivat aseita ideologiasta. Ideologian vahvuuden ansiosta he voittivat imperialistivallat ja rakensivat menestyneen
sosialismin. Me emme voi nähdä minkään maan vallankumouksen
historian tai minkään puolueen, kuten meidän vallankumouksemme, saaneen alkunsa selvästä ohjaavasta ideologiasta. Ideologia
on osoittautunut mahtavaksi voimaksi suuressa taistelussa ja muutoksessa.
Koko Korean vallankumouksen aikaa voidaan kutsua ideologisen
työn historiaksi antaaksemme täyden roolin presidentin ja kenraalin vallankumouksellisen ideologian mahdille.
Meidän vallankumouksessamme ideologinen työ on aina ollut
kaikkein tärkeintä työtä, ja ideologisen työn hieno traditio on luotu
vallankumouksen ensimmäisinä päivinä.
Presidentin ja kenraalin viisaan johdon ansiosta ideologiselle
työlle annettiin etusija, ja kaikki Korean vallankumouksen ongelmat ratkaistiin hyödyntäen kansanjoukkojen henkistä vahvuutta.
Vallankumous on ollut voittoisa, vaikka sen oli tallattava historian
uusia polkuja. Kohottamalla puoluehenkilöstön ja kansan henkistä vahvuutta, puolueemme on kääntänyt tappiot vallankumouksen
voitoiksi samoin kuin sen edistysaskeleet ja takaiskut suureksi nousuksi. Meidän vallankumouksemme on kiivennyt ”korkealle vuorelle” aina kun nousukausi on toteutettu ideologisella työllä.
Korean työväenpuolueen ideologisten työntekijöiden kolmas konferenssin pidettiin 40 vuotta sitten. Siellä kenraali julisti, että koko
yhteiskunnan varustaminen kimilsungismilla on puolueemme lopullinen ohjelma ja erityisen tärkeää puolueemme historiassa, koska
se avaa keskeisen vaiheen vallankumouksessamme vahvistamalla
ideologiaa.
Se, että kenraali määritteli kimilsungismin puolueemme johtavaksi ideologiaksi ja julisti, että koko yhteiskunnan varustaminen
tällä ideologialla, on puolueemme lopullinen ohjelma, oli poliittinen
tapahtuma, joka selvästi nopeutti tietä kohti Korean vallankumouksen lopullista voittoa ja herätti koko puoluehenkilöstön ja kansan
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Historiallinen edistysaskel koko yhteiskunnan varustamiseksi kimilsungismilla synnytti voimakkaan poliittisen esikunnan, joka saavutti ideologian ja johtamisen ykseyden ensimmäistä kertaa val6

lankumouksellisen puolueen rakentamisen historiassa. Syntyivät
voittamattomat vallankumoukselliset asevoimat, jotka marssivat
johtostandardinaan työväenpuolueen punainen lippu yhdistyneenä
sotilaallisiin tavoitteisiin.
Historia osoittaa selvästi, kuinka olemme rakentaneet voimakkaan, riippumattoman, omavaraisen ja itseensä maanpuolustuksessa luottavan maan. Maahan, johon olivat juurtuneet suurten
maiden hännystely ja dogmaattisuus, on luotu sosialistinen linnoitus, joka pysyy häiriöttömänä maailmanlaajuisten poliittisten mullistusten edessä sekä imperialistien kieroissa liikkeissä maan eristämiseksi ja tukahduttamiseksi.
Tänään ihmiskunta tutkii kimilsungismi-kimjongilismia löytääkseen etenemistien. Kaikkialla maapallolla kansanjoukkoihin keskittyneestä ideologiasta, vallankumouksellisesta riippumattomuuden
teoriasta, on tullut niiden vallankumouksellista taistelua käyvien
ihmisten henki ja tunnus, jotka pyrkivät todelliseen vapauteen ja
onnellisuuteen.
Puoluehenkilöstömme ja kansa nauttivat lakkaamattomasta
kunniasta, joka syntyi vallankumouksen tuloksista vuosien varrella kulkiessamme suuren ideologian tietä. Se syntyi maassa, jota
ihaillaan kaikkialla maailmassa ja joka synnytti riippumattomuuden
aikakauden johtavan ideologian.
Korean vallankumouksen lopullisen voiton saavuttaminen nostamalla korkealle kimilsungismi-kimjongilismin tunnus on heidän uskonsa ja tahtonsa sekä ajan ja historian toive.
Meidän täytyy pitää korkealla koko yhteiskuntamme varustamista
kimilsungismi-kimjongilismilla puolueemme perimmäisenä ohjelmana. Meidän täytyy saavuttaa Korean vallankumous ilman epäonnistumista ideologian ja yksimielisen yhtenäisyyden vahvuudessa.
Keskeinen tekijä pyrittäessä mallintamaan koko puolue ja koko
yhteiskunta kimilsungismi-kimjongilismilla ovat ideologiset työntekijät.
Menestystä ei saavuteta vain muuttamalla kaikki yhteiskunnan
jäsenet kimilsungismi-kimjongilismin puolestapuhujiksi, vaan myös
onnistumalla kaiken sosiaalisen elämän muuttamisessa kimilsungismi-kimjongilismin vaatimusten mukaiseksi. Tämä riippuu onnistumisesta ideologisessa työssä.
Kannattaa jälleen pohtia perimmäistä kysymystä siitä, miksi ide7

ologisten työntekijöiden konferenssi on kutsuttu koolle, ja julistaa
eri puolelta maata tulleiden puolueen ideologisten työntekijöiden
edessä ohjelma koko yhteiskunnan varustamiseksi kimilsungismilla.
Meidän pitää toimia kipinänä puolueen ideologisen taistelun
käynnistämisessä ja lisätä ideologisen taistelun intensiteettiä, jotta voimme merkittävästi nopeuttaa vallankumouksemme tavoitetta
varustaa koko yhteiskunta kimilsungismi-kimjongilismilla.
Meillä on runsaasti kokemusta historiallisen marssin nopeuttamisesta varustaaksemme koko yhteiskunta kimilsungismilla intensiivisen ideologisen hyökkäyksen voimalla. Meillä on myös vahvaa
voimaa ja suunnitelmia tiedotus- ja motivaatiotyöstä, joka herättää
koko maan yhdellä kertaa.
Jouduttaaksemme vallankumouksen lopullista voittoa pitämällä
tehokkaimpana aseena juche-aatteen ideologista teoriaa, on tämän konferenssin pääasiallinen henki.
Ottaen huomioon todellisuuden varustettaessamme koko yhteiskunta kimilsungismi-kimjongilismilla puolueen keskuskomitea
on esittänyt Korean työväenpuolueen ideologisten työntekijöiden
kahdeksannelle konferenssille iskulauseen "Rientäkäämme lopulliseen voittoon vallankumouksellisella ideologisella hyökkäyksellä!"
Uskon vakaasti siihen, että kaikki tämän konferenssin osanottajat
samoin kuin muut puolueemme ideologiset työntekijät, ovat tietoisia
kunniasta ja vastuusta tehtävässään ideologisena lipunkantajana
koko yhteiskunnan mallintamisessa kimilsungismi-kimjongilismilla.
Uskoen yeidän antavan täyden panoksenne puolueemme vallankumouksellisen ideologian vahvistamiseen sekä koko puoluehenkilöstön ja kansan henkisen vahvuuden vahvistamiseen, haluaisin
puhua joistakin puolueemme kohtaamista ongelmista ideologisen
työn saralla tällä hetkellä.
Ensinnäkin meidän pitää keskittää kaikki ponnistelut puolueemme ideologiseen työhön vakiinnuttaaksemme puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän.
Tavoitteenamme on pyrkiä vakiinnuttamaan puolueen monoliittinen johtamisjärjestelmä sekä puolueessa että yhteiskunnassa
vahvistaaksemme puolueen, vallankumouksemme poliittisen esikunnan yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä sen taistelutehokkuutta kaikessa, millä panemme täytäntöön presidentin ja kenraa8

lin antamat ohjeet täyttääksemme kansan unelmat ja ihanteet niin
pian kuin mahdollista.
Nyt on se ratkaiseva ajanjakso, jolloin meidän on ratkaistava
vallankumouksen kohtaamat vastoinkäymiset kutsumalla puoluehenkilöstö ja kansa tiukemmin puolueen ympärille sekä ohjattava
heidän isänmaallista innostustaan, viisauttaan ja kekseliäisyyttään
tehostaaksemme kukoistavan maan rakentamista.
Puolueen monoliittinen johtamisjärjestelmä on sekä ideologinen
että johtamisjärjestelmä tämän historiallisen tehtävän suorittamiseksi huolellisesti ja täydellisesti.
Puolueemme ideologinen työ lähtee luonnollisesti liikkeelle kunkin aikakauden perustehtävästä, ja tärkein tehtävä on johtaa sen
täytäntöönpanoa.
Puolueorganisaatiot ovat kuitenkin taipuvaisia antamaan vain
tyhjiä lupauksia koskien työtä puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän rakentamisessa. Ne mieluummin keskittyvät paperityöhön tässä asiassa.
Vaikka puolueen laajuinen keskustelu asiakirjoista puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän rakentamiseksi on pidetty ja monia
opintojaksoja, yleisöluentoja ja toimeenpanokokouksia on pidetty,
puoluejärjestöt ovat epäonnistuneet puolueen sisälle syntyneen
puolueryhmittymän havaitsemisessa ja murskaamisessa.
Vaikka puolueellamme on suuri vallankumouksellinen ideologia
ja aivan oikea linja ja politiikka, järjestöt ja erinomaiset ihmiset,
puolueryhmittymä on hiljattain ilmestynyt puolueen sisälle. Meidän
ideologiset työntekijämme ovat osittain syyllisiä tähän.
Tämä uusi puolueryhmittymä oli ideologisesti taantunut ryhmittymä, joka pelkäsi imperialistien painostusta ja oli sisältä päin porvarillisen ideologian ja kulttuurin saastuttama.
Puolueryhmittymän harjoittama puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän haastaminen on peräisin ideologisesta taantumisesta,
ja ideologian vastaiset kapinalliset vastustivat puoluetta ja pitkällä
aikavälillä myös vallankumousta.
Puolueen ja vallankumouksellisten riveissä saavutettu yhtenäinen ideologia on siemen ja ydin puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän rakentamiseksi.
Vallankumouksellisen ideologisen hyökkäyksen tavoitteena puolueen monoliittinen johtamisjärjestelmän rakentamiseksi on tehdä
9

kimilsungismi-kimjongilismista ja sen toimeenpanosta puolueen
linja ja politiikka, kansanjoukkojen horjumaton vakaumus.
Puolueemme vallankumouksellinen ideologia on aina yhtäpitävä
kansanjoukkojen odotusten ja vaatimusten kanssa, eikä voi olla
puolueen linjaa ja politiikkaa mitä he eivät ymmärrä tai hyväksy.
On tehtävä läpimurto lisäämällä ideologista hyökkäystä. On nostettava koko puolueessa vahva tuuli tutkimalla presidentin ja kenraalin kuolemattomia teoksia ja puolueen asiakirjoja, jotka ovat
kimilsungismi-kimjongilismin kirjasto.
Nämä teokset ja asiakirjat ovat erinomaisia oppikirjoja yhden ja
ainoan ideologian selittämiseksi, suuri tietosanakirja puolueemme
linjan ja politiikan selittämiseksi.
Jos puolueen jäsenet, muut työtätekevät ja virkamiehet tutkivat
niitä aikajärjestyksessä ja järjestelmällisesti, he voivat omaksua
vahvan juche-aatteen, songun aatteen, Kim Jong Ilin isänmaallisuuden, puolueemme vallankumouksellisen perinteen ja luokkatietoisuuden sekä ymmärtää täysin puolueen esittämiä uusia linjoja ja
politiikkaa.
On tärkeää suorittaa opiskelu tunnollisesti niin, että kaikki ovat
hyvin perehtyneet presidentin ja kenraalin yksittäisillä aloilla ja eri
yksiköissä antamiin ohjeisiin sekä puolueen politiikkaan, ja että he
tekevät työnsä ja elämänsä ohjenuoran.
Joudutte selittämään kansanjoukoille puolueen politiikkaa tietyllä ajanjaksolla loogisesti ja vakuuttavasti, jotta he samaistuisivat siihen ja hyväksyisivät sen omakseen. Teidän pitää keskittyä
kertomaan yksinkertaisin sanoin asioista, joista he ovat innokkaita
tietämään ja kuulemaan puolueemme politiikan pohjalta samalla
tavalla kuin kertoisi janoiselle ihmiselle mistä hän voi löytää vettä
juotavaksi.
Tulevaisuudessa, jos kaikki yksiköiden jäsenet ovat perillä puolueen linjasta ja politiikasta yhtä hyvin kuin he ovat perillä heidän
perheidensä asioista, yksikön katsotaan suorittaneen ideologista
työtä tehokkaasti ja edistäneen monoliittista johtamisjärjestelmää.
"Poikkeuksia" ei saa koskaan sallia ideologisessa työssä.
Tosiasia on, että jopa vierivä kivi voi kerätä sammalta, ja yksi
degeneroitunut lenkki voi tuottaa poikkeuksellista haittaa. Puolue
saattaa asettaa joitakin erityistehtäviä, mutta puolueen sisällä ei
voi olla olemassa "poikkeuksia", jotka saavat laiminlyödä ideolo10

gista elämää ja olla tietämättömiä sen linjasta ja politiikasta. Kun
kyseessä ovat erityiset yksiköt, ideologista työtä olisi vahvistettava
edelleen ja se olisi suoritettava teräksenvahvasti ideologisen taistelun uunissa.
Ideologisten työntekijöiden pitää pystyä erottamaan yhdellä silmäyksellä, jos muiden silmissä näkyy jotain kummallista. Niiden
on käytettävä ideologista "leikkausveistä" viipymättä kitkeäkseen
rikkomusten syyt, jotka kiistävät puolueen päätökset. Nämä rikkomukset heikentävät johtoa salaa tai avoimesti ja ruokkivat korruptiota meidän riveissämme puolueemme ja luokan periaatteiden
vastaisesti.
On tärkeää tehdä työtä puolueen ja vallankumouksellisten riveissä yhden ideologian edistämiseksi tiiviissä yhteydessä käytännön
taisteluun.
Henkilön ideologia osoitetaan käytännössä ja tuloksina pikemmin
kuin vallankumouksellisena retoriikkana tai lupauksina. Henkilö,
joka puhuu harvoin, mutta tekee suunnitelmat ja päätökset puolueen keskuskomitean asettamassa aikataulussa ja standardien
vaatimusten mukaisesti, on henkilö, joka on aseistettu puolueen
ideologialla ja ideologia on osa hänen elämäänsä.
Pyrkimys toteuttaa puolueen ideologiaa ja politiikkaa on selkein
osoitus omasta uskollisuudesta. Se on tärkeää puolueen linjan saamiseksi validiksi sekä politiikan tulemiseksi osaksi omaa elämää.
Sotilas-rakentajat, jotka onnistuneesti suorittivat Masik pass
-hankkeen viime vuonna, kävivät kuolemaa uhmaavaa kamppailua, jotta hanke ei viivästyisi hetkeäkään puolueen keskuskomitean
koko maailmalle julistamasta tavoitteesta. He suorittivat ihmeellisen
tehtävän toteuttamalla vuodessa projektin, jonka oli arvioitu vievän
kymmenen vuotta. Tämä puolusti kiivaasti puolueen arvovaltaa.
Kansanarmeijan paikan päällä tekemä poliittinen työ, joka oli kolmitahoista hyökkäys-tyylistä ideologista työtä ja kohdistui kaikkiin
kenraalista yksittäiseen sotilaaseen tavoitteenaan innostaa yhdessä tuumin toteuttamaan ylipäällikön käskyt, toimii hyvänä esimerkkinä ideologisesta hyökkäyksestä puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän rakentamiseksi.
Presidentin ja kenraalin ohjeiden toteuttamisessa puolueen uusi
linja on kehittää kahta rintamaa samanaikaisesti. Puolueen politiikan kaikilla aloilla ja kaikissa yksiköissä pitää suorittaa ideologinen
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analyysi sekä arvioida epäonnistumiset ja niiden syyt. Sitten on toteutettava etulinjassa-tyyliin tiedotus- ja motivaatiokampanja, jonka tarkoitus on oppia puoluehenkilöstöltä henki, jolla he suorittavat
palvelustaan vaikka se maksaisi heille heidän elämänsä.
Päätavoitteet ideologisessa hyökkäyksessä puolueen monoliittisen johtamisjärjestelmän perustamiseksi ovat virheellisiä ideologisesta näkökulmasta ja virkamiesten työasenteen kannalta mikäli
he antavat sanallista tukea puolueen politiikalle mutta eivät toteuta
sitä välittömästi käytännössä.
Meidän on torjuttava niiden virkamiesten ideologinen rappio, jotka
ovat välinpitämättömiä puoleen politiikan toteuttamisessa kohtaamiensa esteiden edessä heidän omilla aloillaan, yksiköissä ja alueillaan, tai suhtautuvat välinpitämättömästi vaikeuksiin, joita kansa
kohtaa heidän jokapäiväisessä elämässään. Ideologinen koulutus
ja ideologiset kampanjat näiden virheellisten tappiomielialaa lietsovien ideologisten menettelytapojen, itsekkyyden, turhan muodollisuuden ja vastuuttomuuden kitkemiseksi tulee suorittaa perustuen
asianmukaisiin menetelmiin. Puolueen tiedotus- ja muiden organisaatiotasojen pitää työskennellä tiiviissä yhteistyössä toistensa
kanssa, samalla kun ideologinen kampanja yhdistetään oikeudellisiin toimiin kampanjan tehokkuuden maksimoimiseksi.
Puoluehenkilöstömme ja kansan mahtavan hengen ansiosta,
puolueryhmittymän hajottamisen jälkeen, he ovat karaistuneet
päättäväisyydessä edetä puolueen keskuskomitean pitkää vallankumouksen tietä ja kannattaa suurta vallankumousta.
Historiallisesti ajatellen suuri voitto saavutettiin Isänmaan vapautussodan jälkeen, jolloin puhdistettiin puolueenvastainen vastavallankumouksellinen puolueryhmittymä puolueen keskuskomitean
viidennen täysistunnon jälkeen. Chollima-liikkeen nousu saavutettiin, kun elokuun 1956 puolueryhmittymä hävitettiin. Maailmaa
hätkähdyttävä onnistuminen saavutettiin välienselvittelyssä Yhdysvaltojen kanssa sekä sosialistisessa teollistumisessa sen jälkeen,
kun puolueenvastaiset revisionistit hävitettiin puolueen neljännen
keskuskomitean 15. täysistunnossa.
Ideologisen edistymisen kannalta puolueen on aktiivisesti kannustettava kaikkia puolueen jäseniä ja muita työtätekeviä ihmisiä
seuraamaan edelläkävijöiden jalanjälkiä ja tulemaan lipunkantajiksi
ja ansioituneiksi työntekijöiksi kamppailussa puolueen keskusko12

mitean puolesta saamalla aikaan vallankumouksellinen nousu.
Jos koko puoluehenkilöstömme ja kansa ryhmittyvät tiukasti puolueen ympärille, saavutetaan merkittävää edistystä sosialistisessa
rakennustyössä. He, jotka ovat epäröivät johtuen luottamuksen
puutteesta, tulevat järkiinsä ja puolueen monoliittinen johtamisjärjestelmä rakennetaan tukevasti koko puolueeseen ja yhteiskuntaan.
Toinen tärkeä tehtävä puolueen ideologisessa työssä on nostaa
voimakkaaseen lentoon aatteellinen kampanja sosialismin puolesta käytävän taistelun parantamiseksi.
Aikakaudellamme, kuten ennenkin, sosialismi edustaa ihmiskunnan tavoitetilaa ja se on aikamme peruuttamaton suunta.
Kuljemme tallaamatonta historiallista polkua vahvistaaksemme
riippumattoman ihmisen ihmisarvoa ja sosialismin kohtaloa kamppailussa vastenmielisiä imperialistien hyökkäyksiä vastaan. Tänään sosialismin polku ja sosialismin voiton väistämättömyys riippuvat Korean vallankumouksellisten taistelusta.
Puolueemme ja kansan kunniakkaan tehtävän suorittamiseksi
ideologisten työntekijöiden, puolueemme punaisten voimatekijöiden pitää olla kuolematon soihtukulkue ja äänekäs merkkitorvi.
Heidän pitää antaa puolueen jäsenille ja muille työtätekeville selkeä käsitys sosialismin puolustamiseksi käytävän taistelun nykyisestä olemuksesta ja luonteesta.
Sosialismin puolustamiseksi käymässämme taistelussa 1990-luvulla me loimme historiallisen ihmeen ideologiamme ja järjestelmämme suojelemiseksi liittoutuneiden imperialististen voimien
hyökkäystä vastaan, jonka tarkoituksena oli eristää ja tukahduttaa
maamme.
Meneillään olevassa kamppailussa sosialismin puolustamiseksi
voidaan on tarkoituksena imperialismin torjuminen kaikilla sosiaalisen elämän aloilla vahvistamalla voitot ja saavutetut tulokset sekä
vahvistamalla sosialismin etua ja voimaa.
Viime aikoina puolueemme on edistänyt sekä maatalous- että
tieteellistä rintamaa sosialismin puolustamisen etuvartioasemina.
Sen tarkoituksena on jatkuvasti muistuttaa kansallemme, että ei
pelkästään etulinjassa, jossa aseet on kohdistettu meitä vastaan,
vaan myös kaikissa muissa paikoissa joissa he elävät, on mukana
näkymätön, kova vastakkainasettelu ja kilpailu imperialistien kans13

sa. Jos me jäämme lepäämään laakereillamme kehuemme itseämme, emmekä kannusta vallankumoukseen ja rakentamiseen ja
siten epäonnistumme tuottamaan ihmisille todellista hyötyä, sellainen sosialismi on tuomittu menettämään vetovoimansa.
Meidän pitäisi rakentaa kukoistava maa niin pian kuin mahdollista antamalla täysi merkitys sosialismin eduille ja voimalle, jota
kapitalismi ei voi koskaan jäljitellä ja mihin se ei voi päästä, jotta
sosialismi eroaisi kaikissa suhteissa kapitalismista niin kuin taivas
eroaa maasta.
Voimakas ideologinen kampanja on käynnistettävä osoittaaksemme suuren armeija-kansamme yhtenäisyyttä korkeammalla tasolla
kukoistavan maan rakentamisessa.
Kiinteä yksimielinen armeijan ja kansan yhtenäisyys puolueemme
ympärillä on omanlaisemme sosialismin kulmakivi ja suuri pohja
kukoistavan kansakunnan rakentamisessa. Toistuvat silmiä avaavat ihmeet, joita on tehty viime aikoina ja jotka ravistavat maita,
vuoria ja jokia koko maassa, ovat kaikki suuren puoluehenkilöstön
ja kansan yksimielisyyden hedelmiä ja seurausta niiden yhteisistä
toimista.
Kansanarmeijan pitää myös tulevaisuudessa olla ensisijainen
liikkeellepanija ja edelläkävijä tämän suuren armeijan ja kansan
välisen yhtenäisyyden vahvistamisessa. Sen pitää tehostaa tiedotusta ja motivaatiotyötä sellaisen armeijan rakentamiseksi, joka on
ideologisesti vahva sekä kansallisessa puolustuksessa että sosialismin rakentamisessa. Puolueorganisaatioiden ja armeijan poliittisten elinten tulee säännöllisesti luoda uusia käsitteitä, kuten "Masikryong vauhti", edistäen vallankumouksellisen puolueen uljasta
historiaa. Historia osoittanut että Korean tehtävä on lannistumattoman hengen materialisointi ja vieminen todellisuuteen. Samalla
siviilipuolen puolueorganisaatioiden tulee nopeuttaa oppimistyötä
alkaen vallankumouksellisesta hengestä ja puoluehenkilöstön taistelutyylistä.
Kun tulee aika käydä elämän ja kuoleman taisteluun vihollisen
kanssa, voimme saavuttaa lopullisen voiton vain kun armeijan jäsenten välillä on suuri yhtenäisyys ja koko kansa tekee vastarintaa
perustuen vallankumoukselliseen sotilashenkeen.
Kaikkien toimialojen ja kaikkien yksiköiden pitää käynnistää dynaaminen ideologinen hyökkäys, jotta kollektiivisen innovaation lie14

kit leimahtaisivat.
Kansamme on saanut arvokasta kokemusta käynnistämällä sosialistisen rakentamisen kulta-ajan kaikkien ihmisten keskuudessa,
1970-luvun kollektiivisen innovaatioliikkeen suurella muutoksen
vuosikymmenellä. 1970-luvulla, kun maassa kaikuivat valtaisat
vallankumouksen ja nopeuskampanjan merkkitorvet, kansa tekivät upeita luomuksia sekä ennennäkemättömiä muutoksia maansa
historiassa samalla, kun sotilaallisesti selviydyttiin laajamittaisista
USA:n imperialistien järjestämistä sotaharjoituksista. Noina päivinä
maamme lakkautti ensimmäisenä maailmassa verojärjestelmän,
otti käyttöön yleisen 11-vuotisen oppivelvollisuuden ja antoi massiivista apua kehitysmaille sekä taisteleville kansoille ympäri maailmaa.
Puolueemme tarkoituksena on rakentaa maastamme taloudellinen jättiläinen ja sivistynyt valtio ottamalla käyttöön sosialismin
mahti, kollektivismin mahti, kuten tapahtui 1970-luvulla.
Liikkeen liekkien pitäisi leimahtaa voimakkaammin kuin O Jung
Hupin johtaman seitsemännen rykmentin tai kolmen vallankumouksen punainen lippu –liikkeen liekkien sotilas- ja siviiliyksiköissä.
Voimakas sosialistinen edistys käynnistetään toimialoilla, yksiköissä ja alueilla vaiheittain. Näin tehdessämme voimme varmistaa,
että voimakas kollektiivisen kilpailun tuuli pyyhkäisee yli koko maan.
Puolueemme edellyttää, että kaikilla sotilas- ja siviilialoilla luodaan
malliyksiköitä ja niiden avulla sytytetään alustava kipinä yhteisten
innovaatioiden liekkeihin. Ideologisten työntekijöiden tulee keskittyä saamaan aikaan luovaa intoa ja kansanjoukkojen aktiivisuutta
sekä luomaan yksiköitä ja kilpailuita, jotka edistävät näitä seikkoja.
Ideologista kamppailua vallan väärinkäyttöä ja byrokratiaa vastaan on tehostettava, jotta kaikki virkamiehet jakaisivat surut ja
murheet kansanjoukkojen kanssa, yhdistyvät heidän kanssaan
kollektiiveihin sekä toimisivat kansanjoukkojen innovaatioliikkeen
luottomiehinä.
Ponnistelut on kanavoitava tiedotus- ja motivaatiotyöhön hyödyntämällä täysimääräisesti itseluottamuksen henki ja tahto, joka on
osoitettu useissa historian käänteissä.
Voimme sanoa, että koko omanlaisemme sosialismin historia
kiteytyy itseluottamukseen. Aikakautena, jolloin rakensimme sosialismia omista lähtökohdistamme, puolueemme ja kansa kohta15

sivat ennennäkemättömiä koettelemuksia ja vaikeuksia. Ne olivat
lopulta täynnä kunniaa, josta kansamme ei ollut voinut nauttia aikaisemmin sen tuhansien vuosien historian aikana. Jos olisimme
sortuneet ulkopuolisten voimien paineen alla ja hylänneet itseluottamuksen periaatteen, juche-suuntautunut sosialismi ei olisi syntynyt ja maamme nimi olisi hävinnyt yhdessä maailmanlaajuisen
sosialistisen järjestelmän romahduksen kanssa. Omavaraisuuden
tiellä Chollima nousi sodan raunioista, ihme saavutettiin valmistamalla ja laukaisemalla satelliitti maata kiertävälle radalle. Samoin
tulo ydinvoimavaltioksi oli ihme, jolla on suuri merkitys kansallisessa historiassa.
Ideologisten työntekijöiden tulee tehostaa virkamiesten ja työtätekevien piirissä sosialistisen rakennustyön historian opetusta, jotta
he ymmärtävät, että itseluottamus on polku kukoistavan kansakunnan rakentamiseksi.
Itseluottamus on kansallisen itsemääräämisen henki. Se on henki, jolla johdamme omien pyrkimyksiemme saavuttamisen omilla
voimavaroillamme ja omalla teknologiallamme. Meidän on päättäväisesti rakennettava taistelutahto, jonka avulla teimme traktoreita
ja sähkövetureita tyhjästä ja henki, jolla teimme saavutuksia omin
voimin ja omaa teknologiaa hyödyntäen. Meidän on tehtävä tiedotus- ja motivointihyökkäys sen varmistamiseksi, että jokainen osallistuu kampanjaan ja tekee kaikkensa maamme sosialismin hyväksi, sosialismin, jota ei löydy muualla maailmassa, täysin tietoisena
siitä, että meidän on mentävä kärjessä viemään viestiä omissa
tehtävissämme ja työpaikoillamme. Meidän pitäisi antaa ideologista tukea lyödäksemme kiilaa imperialistien toimiin monopolisoida
huipputeknologia. On kiihdytettävä omaa tiedettä ja teknologiaa.
On tärkeää aktiivisesti kannustaa tutkijoita ja teknikoita tiukasti puolustamaan heidän vallankumouksellisia asemiaan suurella
itseluottamuksen marssilla jonka veturina toimii ”tiede ja teknologia”. Aatteellisten työntekijöiden pitäisi olla merkittävässä roolissa
luotaessa ilmapiiriä, jossa tieteen tärkeys tunnustetaan kaikkialla
yhteiskunnassa ja jossa kaikki toteutetaan tieteellis-teknologiselta
perustalta.
Meidän on käynnistettävä tiedotuskampanja, jossa me ideologisesti ja moraalisesti kukistamme imperialistiset taantumukselliset
voimat, jotka yrittävät kitkeä sosialismin.
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Imperialistit käyvät tällä hetkellä lujasti mustamaalauskampanjaa
kääntääkseen mustan valkoiseksi ja jatkuvasti yrittävät soluttaa
korruptoitunutta taantumuksellista ideologiaa ja kulttuuria meidän
maamme puoluehenkilöstön ja nuorten kautta. Samalla ne edelleen työskentelevät asettaakseen pakotteita maatamme kohtaan
ja tukahduttaakseen maamme. Taantumuksellinen ideologia ja
kulttuuri olivat heidän työkaluvalikoimassaan ennen ja ovat nyt.
Kamppailussa sosialismin puolustamiseksi pitää olla hyökkäävä
operaatio ulospäin poliittisen ja ideologisen voiton saavuttamiseksi
imperialisteista, jotka estävät edelleen edistystämme. Lisäksi pitää
sisältä päin lakaista roskiin porvarilliset käytännöt sekä rappeutunut ideologia ja kulttuuri meidän vallankumouksellisen ideologiamme ja kulttuurin avulla.
Ideologisten työntekijöiden pitää heikentää vihollisen moraalia
käynnistämällä taitava mediakampanja, radiokampanja, jonka tarkoituksena on antaa laaja julkisuus pätevälle ideologiallemme ja
tuoda esiin imperialistien haavoittuvuus ja valheellinen luonne. Teidän pitää tehdä suuria määriä ideologisia ”ohjuksia”, jotka kykenevät vakavasti vahingoittamaan vihollista ja herättämään luottamusta voittoon puoluehenkilöstön ja kansan keskuudessa.
Teidän pitää tehdä aloite sellaisen toiminnan käynnistämisestä,
joka tekee tyhjäksi imperialistien toimet ideologiselle ja kulttuuriselle tunkeutumiselle, samalla kun asennamme kaksinkertaiset ja
kolminkertaiset "moskiittoverkot" ja estämme kapitalistisen ideologian virusten, joita vihollinen sinnikkäästi yrittää levittää, ylittämästä rajaamme.
Työtätekevät kansanjoukot hylkäävät luonnostaan porvarillisen
ideologian ja kulttuurin, joka saarnaa raha on kaikkivaltias -periaatetta ja viidakon lakia. Meidän on luotava ja levitettävä suurempia
määriä hyveellisiä ja vallankumouksellisia oman tyylisiämme taideteoksia ja kirjallisuutta, artikkeleita ja esityksiä, jotka korostavat
kansanjoukkojen kauniita unelmia ja ihanteita ja jotka ovat kansallisen makumme mukaisia. Tämä kannustaa ihmisiä kääntämään
selkänsä porvarilliselle ideologialle ja kulttuurille. Ratkaisevia askeleita on otettava internetin käytössä oman ideologiamme ja kulttuurimme julkistamisessa selviytyäksemme vihollisen levittämästä
taantumuksellisesta ideologiasta ja kulttuurista, joka väärinkäyttää
ihmiskunnan viimeisimpiä tieteellisiä ja teknologisia saavutuksia.
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Ideologisen työn toimialalla ja siihen liittyvissä yksiköissä on laadittava yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, miten joukkotiedotusvälineitä ja ulkoisen julkisuuden keinoja hyödynnetään nykyaikaisesti
ja IT-perustalta, sekä tehdä sinnikkäästi työtä suunnitelman toteuttamiseksi käytännössä.
Puolueen ideologista työtä on tehtävä aggressiivisesti.
Meidän puolueemme strategia ja taktiikka ideologisessa työssä
on kannustaa koko maata voimakkaasti tekemään vallankumouksellinen harppaus eteenpäin lietsomalla ideologinen hyökkäys,
joka hyökkää kiivaasti virheellisiä käsityksiä vastaan.
Puolueemme ideologista asemaa on vahvistettava hyökkäyksellä, ei puolustuksella.
Meidän pitää myös antaa ideologista koulutusta, jonka tarkoituksena on varustaa koko yhteiskunta työväenpuolueen punaisella
ideologialla ennakoivasti. Meidän on tehtävä poliittista työtä saadaksemme esiin puoluehenkilöstön ja kansan henkisen vahvuuden
aivan kuin se tapahtuu etulinjassa. Meidän on taisteltava kaiken
pahan ideologioiden lakaisemiseksi pois salamannopeasti.
Voidakseen harjoittaa ideologista työtä aggressiivisesti, on tarpeen ennen kaikkea kitkeä tappiomielialan näkymät ideologisten
työntekijöiden keskuudessa.
Ideologiset työntekijät, joilla on tällainen näkymä, eivät voi edes
ottaa yhtä askelta itse, vaikka heidät olisi sijoitettu ideologisen
hyökkäyksen kärkeen.
Paektu-vuoren metsissä luotu "Yongil pommi henki", toimi tai
kuole Xiaowangqing ja Chechangzi –vastarinnan henki, Chollima
legenda, nopeus kampanjan ihme, vallankumouksellinen sotilas
henki ja Kanggye henki eivät ole syntyneet sen suotuisemmissa
olosuhteissa kuin nykyisin.
Toverit,
Tappiomieliala ideologisessa työssä on vaarallisempi kuin taloudellisessa työssä. Tämän päivän ideologinen hyökkäysen on aloitettava hävittämällä tappiomieliala ideologisten työntekijöiden keskuudesta.
He, jotka tekevät ideologista työtä juche aatteen syntypaikalla,
eivät saa odottaa ihmettä tapahtuvaksi. Heidän on mentävä määrätietoisesti ihmisten keskuuteen mukanaan ideologian ase, tultava
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aktiivisiksi työntekijöiksi, kehittäjiksi jotka löytävät ratkaisuita.
Tehtävät maanpuolustuksessa, tehtaissa, maatiloilla ja muissa
paikoissa, joissa olette työskennelleet, ovat esimerkkejä verrattomien hienojen ihmisten erinomaisesta johtajuudesta. Puoluehenkilöstön ja kansan mielipiteet ovat paras tapa kääntää epäonni siunaukseksi ja vastoinkäymiset vaurastumiseksi.
Jos työskentelette presidentin ja kenraalin vallankumouksen johtajuuden historian opetusten mukaisesti, ei ole mitään asiaa mitä
ette voisi ymmärtää ja voittaa työssänne. Puolueemme ideologisesta työstä tulee todella ensimmäinen kipinä liekkiin, joka vie
harppauksen eteenpäin.
Varmistaaksemme menestyksen vallankumouksellisessa ideologisessa hyökkäyksessä, meidän pitää ampua yhteislaukaus ideologisen kampanjan aloittamiseksi sekä tehdä tästä työstä keskittynyt, säännöllinen ja tarkka.
Ensinnäkin, teidän pitää harjoittaa ideologista työtä joustavasti ja
intensiivisesti värväämällä kaikki jo varustetut voimat sekä ottamalla käyttöön sovitut menettelytavat tiedotusta ja motivaatiota varten.
Kun puolue esittää uuden linjan tai politiikan, kaikki koulutusverkostot, yleisöluennot ja motivaatiotyö samoin kuin joukkotiedotusvälineet, on otettava käyttöön viipymättä ihmisten valistamiseksi,
aina keskusorganisaatioiden virkamiehistä syrjäisillä vuoristoalueilla sijaitsevien kylien maanviljelijöihin saakka. Ideologisen työn
sisältö, muodot, keinot ja menetelmät on suunnattava ja alistettava vallankumouksellisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedotusja motivaatiotyön voimat ja menettelytavat on keskitettävä niihin
hankkeisiin, joita puolue pitää tärkeänä ja jotka toimivat sytykkeenä
harppaukselle eteenpäin.
Antamalla keskeytymätöntä julkisuutta puolueen aikeista ja jatkuvan ideologisen kamppailun etenemisestä varmistetaan, ettei pahan idelogioden eri sävyjä koskaan tunkeudu meidän riveihimme.
Tätä voidaan verrata lumen poistamiseen kiitotieltä estäen sitä
kasaantumasta. Ideologista työtä ei saa latistaa tai suorittaa seremoniallisesti vaan se pitää suorittaa säännöllisesti ajasta ja paikasta riippumatta, jotta ihmiset voivat omaksua puolueen ideologian vaivattomasti. Lakkaamattomalla ja intensiivisellä ideologisella
kampanjalla on pyyhittävä pois ulkomaalaiset ideologiset suuntaukset ja elämäntavat. Stereotyyppisiä puheita ja menetelmiä on
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vastustettava tiukasti.
On myös tärkeää valita oikea tavoitteet ideologiseen hyökkäykseen perustuen ymmärrykseen vastaanottajan tasosta, ominaisuuksista ja ideologisista tendensseistä sekä soveltaen asianmukaisia keinoja ja menetelmiä.
Presidentti Kim Il Sung sanoi, että työ ihmisten kanssa pitää suorittaa samalla tavalla kuin äiti, joka puhuu eri tavalla opettaessaan
hänen vanhinta ja nuorinta poikaansa. Jos yksikössä on kymmenentuhatta henkilöä, ideologisten työntekijöiden pitää tietää heidän
jokaisen mietteensä ja käyttää kymmentätuhatta menetelmää.
Meidän vallankumouksemme polku ei ole tasainen. Jokainen vallankumouksellinen rintama edellyttää päteviä ideologisia työntekijöitä, jotka vaalivat vankkumatonta vallankumouksellista henkeä.
Itse asiassa meillä on paljon puolueen tietotyöntekijöitä, jotka
työskentelevät koulutusverkostoissa, pitävät yleisöluentoja ja tekevät motivaatiotyötä. Heitä on kymmeniätuhansia. Jos he ovat
valmistautuneet hyvin, voimme muodostaa eliittijoukot. Tällaisella
joukolla meillä ei ole mitään pelättävää eikä ole mitään mistä emme
selviäsi.
Kenraali arvosti ja rakasti kaikkein eniten niitä vallankumouksellisia sotilaita, jotka puolustivat ideologista rintamaa. Hän johti ja rohkaisi heitä joka askeleella sanomalla, että ﬁlmi tai artikkeli on niin
voimakas kuin tuhat tonnia viljaa tai kymmenen tuhatta kranaattia.
Meidän puolueemme ideologisilla työntekijöillä on vastuulliset
päämäärät.
Jokaisella heistä on oltava vahva idea ja usko siihen, että vihollinen pelkää enemmän kun he tekevät työtä yhtenäisenä joukkona.
Vaikka he ovat yksinkertaisen ja vaatimattoman näköisiä, puolueen tavoitteet polttavat heidän sydämissään ja he tukevat innokkaasti vallankumousta ja taistelua. Tämä on meidän puolueemme
päämäärä ajattelee ihanteellinen tietotyöläinen. Ideologisten työntekijöiden pitäisi olla todellisia vallankumouksellisia, jotka eivät koskaan luovu puolueen periaatteista ideologisessa työssä vastoinkäymisistä huolimatta. Heillä pitäisi olla intohimo tehdä pitkiä matkoja
kertoakseen ihmisille puolueen aikomuksista, opiskella myöhään
yöhön puolueen politiikkaa sekä oppia tietoja ja teknologiaa.
Oikea ihmisnäkemys on välttämätön edellytys ideologisille työntekijöille, jotka avaavat ihmisten mielet.
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Puolueemme tietotyöntekijöiden on oltava todellisia kansan poikia ja tyttäriä, jotka oppivat heiltä ennemmin kuin opettavat heitä
ja jotka arvostavat heidän toimintaansa. Tietotyöntekijöiden pitää
muistaa ihmisiä lähestyessään, että he seisovat suurten ihmisten
edessä, joihin presidentti ja kenraali uskoivat niin kuin taivaaseen
ja jotka toimivat heidän opettajinaan koko elämänsä ajan.
Rakkaus ja kunnioitus työtätekeviä ihmisiä kohtaan ovat peräisin rakastavan työvoiman hengestä. Meidän virkamiestemme tulee
seurustella kansanjoukkojen kanssa kädet rasvassa ja kengät savessa, ja olla ylpeitä siitä.
Presidentti ja kenraali toimivat koko elämänsä kansan parhaaksi
antaen kansalle kaikkensa.
Jotta ideologisen työn tekijät arvostaisivat puolueen ideoita ja
luottamusta kuin terveyttään, heidän pitää löytää elämänsä tarkoitus puolueen politiikan tiedottamisesta niin monelle ihmiselle kuin
mahdollista sekä sen varmistamisesta, että kollektiiviset innovaatiot saadaan aikaan heidän vastuullaan olevissa yksiköissä. Aito
ideologinen työntekijä arvostaa kultaakin enemmän jännitystä siitä,
miltä tuntuu kun ihmiset ovat innokkaita kuulemaan puolueen aikomuksista ja kun he tukevat puolueen politiikkaa vilpittömästi.
Kun puolueen aikeet menevät eteenpäin ja vallankumouksellisia
lauluja sekä hurrauksia kuuluu työväenpuolueen tukemiseksi ja sosialismi kaikuu siellä missä meidän puolueemme ideologiset työntekijät menevät, se on suuri kannustin puolueelle.
Kaikkien puolueen jäsenten on tultava tieto- ja motivointityöntekijöiksi ja kaikkien virkamiesten on tehtävä poliittista työtä.
Olivatpa he puolue-, hallinto-, talous- tai johtavia virkamiehiä, heidän pitää edistää kansanjoukkojen henkistä vahvuutta. Erityisesti provinssien, kaupunkien ja maalaiskuntien puoluekomiteoiden
johtavien sihteereiden ja vanhempien puoluevirkamiesten kaikilla
aloilla ja kaikissa yksiköissä on tehtävä ideologista työtä sekä toteutettav kaikki tavoitteet vilpittömästi ja suurin ponnisteluin.
1970-luvulla kaikkien virkamiesten oli tapana mennä puolueen
johdolla alaisiin yksiköihin reput selässään niin kuin anti-japanilaiset sissit olivat tehneet, herättääkseen ihmisiä kuten Chongsanri -henki ja Chongsan-ri -menetelmä edellyttivät sekä löytääkseen
innovaatioita. Tämän reippaan hengen pitäisi vallita koko maassa.
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Toverit,
Vallankumouksellinen työsarka on valtava ja tilanne on vakavampi kuin koskaan. Meidän pitää kuitenkin tehdä harppaus eteenpäin
tuodaksemme tulevaisuuden lähemmäksi ja saavuttaaksemme
taistelumme tavoitteen.
Heti kun poistumme tästä kokouspaikasta, teidän pitää mennä
puoluehenkilöstön ja kansan keskuuteen ilmoittamaan heille puolueen keskuskomitean aikeet sekä aloittaa ideologinen hyökkäys
tuoreella päättäväisyydellä.
Korostan vielä kerran: Mitä voimakkaammin ideologinen rintama elää, sitä suurempi henkinen voimaa kansanjoukoilla on. Mitä
enemmän puoluehenkilöstö ja kansa ovat heränneet, sitä nopeammin vallankumous etenee.
Uskon, että kaikki meidän ideologiset työntekijämme, mukaan lukien te, jotka osallistutte tähän konferenssiin, tulevat suurten toverien Kim Il Sungin ja Kim Jong Ilin kaltaisiksi poliittisiksi työntekijöiksi, jotka saivat koko maan ja koko armeijan vallankumoukselliselle
tielle. Tämä kiirehtii meidät lopulliseen voittoon.
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